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1. PLE DEL PARLAMENT

3649

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 10 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm.
13270/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
contractació del Govern de les Illes Balears.
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.
Sr. Conseller de Presidència, Albert Moragues i Gomila.
Intervingué en torn de fixació de posició l'Hble. Sr. Josep
Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista.

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 102,
de 30 d'octubre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. José María
Rodríguez i Barberá i Albert Moragues i Gomila.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 10 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 3
de novembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13950/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Garcías i Simón, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pagament únic de la PAC
(política agrària europea). (BOPIB 102, de 30 d'octubre de
2009).

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2009, debaté la Pregunta 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
de les inversions als espais de rellevància ambiental. (BOPIB
102, de 30 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 10 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 102, de 30 d'octubre de 2009).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13945/09,
de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a urbanisme a la carta. (BOPIB
102, de 30 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 10 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

F)

I)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 102,
de 30 d'octubre de 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 102, de 30 d'octubre de 2009).

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

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 10 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
J)
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 102, de 30
d'octubre de 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13953/09,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació dels plans
d'igualtat. (BOPIB 102, de 30 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.

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 10 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre 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 3
de novembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 102, de 30 d'octubre de 2009).

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2009, debaté la Pregunta 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). (BOPIB 102, de 30 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 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 10 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 102, de 30 d'octubre de
2009).
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Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
B)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2009, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 12838/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rectificació de l'increment de l'impost de l'IVA. (BOPIB núm.
98, de 9 d'octubre de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:

1.3. TEXTOS REBUTJATS

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 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 3
de novembre de 2009, rebutjà la Moció RGE núm. 13877/09,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de
les Illes Balears en matèria d'universitat. (BOPIB núm. 102, de
30 d'octubre de 2009).

1.4. INFORMACIÓ

La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2009, es retirà el punt 3 de la moció
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a política el Govern de les Illes Balears en matèria d'universitat,
publicada al BOPIB núm. 102, de 30 de novembre d'enguany.

Retirada del punt 3 de la Moció RGE núm. 13877/09.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de novembre de 2009, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 13385/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pujada d'imposts. (BOPIB núm. 100, de 23 d'octubre de 2009).

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.5. INFORMACIÓ

La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de 2009, va procedir
a l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 89, de 26 de juny de 2009.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei de mesures
ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica
a les Illes Balears (RGE núm. 9588/09).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de novembre de 2009.
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La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 14111/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nou model econòmic proposat pel Govern de les Illes
Balears. (Mesa d'11 de novembre de 2009).
Palma, a 11 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 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre el nou model econòmic proposat pel Govern de les Illes
Balears.
El Grup parlamentari Popular interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre el nou model econòmic que proposa per a la
nostra comunitat autònoma i les polítiques que desenvolupa i
pensa dur a terme per assolir l'esmentat model.
Palma, a 5 de novembre de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 14089/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 13270/09, relativa a
política de contractació del Govern de les Illes Balears. (Mesa
d'11 de novembre de 2009).
Palma, a 11 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 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. 13270/09,
relativa a política de contractació del Govern de les Illes
Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè anulAli la convocatòria per cobrir places de
personal fix, aprovada pel president de la Fundació Balears a
l’Exterior el 26 d’agost del 2009, perquè els terminis de
presentació d’instàncies que estableix, l’escàs temari i la distinta
valoració de mèrits de les proves selectives fan que aquesta no
persegueixi l’interès general i suposi un clar i manifest
desviament de poder.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè totes les convocatòries per cobrir places de
personal del sector públic instrumentat de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, és a dir, els organismes
autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats
mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els
consorcis, es regeixin per principis homogenis als que inspiren
l’oferta pública d’ocupació que formula la Conselleria
d’Innovació, Justícia i Interior quant a terminis de presentació
d’instàncies, composició del jurat, procés selectiu, requisits dels
aspirants, coneixements de llengua catalana, amplitud i
composició del temari, percentatges de les fases de la
convocatòria i barem de mèrits.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè totes les ofertes públiques d’ocupació del
sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears tinguin difusió complementària mitjançant els diferents
mitjans de comunicació, especialment els diaris que es
publiquen a cada una de les Illes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè totes les ofertes públiques d’ocupació del
sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears siguin incloses, des de la seva aprovació per l’òrgan
convocant fins a la finalització del termini d’admissió
d’instàncies, en el portal de l’opositor, a fi que l’ampli colAlectiu
que està interessant a desenvolupar la seva carrera en la funció
pública i que és usuari d’aquest important sistema d’informació
d’oferta pública d’ocupació a l’Administració pública disposi de
tota la informació adequada.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, a totes les oferts públiques d’ocupació del
sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears on no existeixi junta de personal corresponent a l’ens
convocant, les bases generals de l’oferta pública de la
convocatòria corresponent siguin negociades per la mesa
general de negociació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Palma, a 6 de novembre de 2009.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

RGE núm. 14118/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions de la Conselleria de Medi Ambient per controlar el
compliment de condicionaments imposats per la Comissió
Balear de Medi Ambient. (Mesa d'11 de novembre de 2009).

RGE núm. 14209/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
projecte per construir una nova escola al nucli de Sant Ferran
de Formentera. (Mesa d'11 de novembre de 2009).

RGE núm. 14119/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions de suport a ajuntaments en relació amb la gestió de
residus perillosos. (Mesa d'11 de novembre de 2009).
Palma, a 11 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 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 accions s'han fet per part de la Conselleria de Medi
Ambient per verificar el compliment dels condicionaments
imposats per la Comissió Balear de Medi Ambient en aprovar
les avaluacions d'impacte ambiental de projectes o avaluacions
ambientals estratègiques de plans i programes?
Palma, a 3 de novembre de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

RGE núm. 14211/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exercici de drets davant la subhasta de béns procedents de la
colAlecció de Son Galcerán. (Mesa d'11 de novembre de 2009).
RGE núm. 14212/09, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei d'odontologia a l'illa de Menorca. (Mesa d'11 de
novembre de 2009).
RGE núm. 14213/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar
i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incompliment dels convenis per part de la Conselleria
d'Educació i Cultura. (Mesa d'11 de novembre de 2009).
RGE núm. 14214/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació
laboral del Sr. Jesús Julián Turel García amb el SOIB. (Mesa
d'11 de novembre de 2009).
RGE núm. 14215/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en
la tramitació del projecte de llei de mesures urgents per a
l'impuls de la inversió a les Illes Balears. (Mesa d'11 de
novembre de 2009).
RGE núm. 14216/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol
i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions dels mercats turístics per a la propera temporada.
(Mesa d'11 de novembre de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines accions de suport als ajuntaments ha dut a terme el
Govern per tal que la gestió dels residus perillosos no coberts
pels sistemes integrats de gestió no es converteixin en una
càrrega inassolible a nivell municipal?
Palma, a 3 de novembre de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

RGE núm. 14217/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recepta
electrònica. (Mesa d'11 de novembre de 2009).
RGE núm. 14218/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
TurisLAB. (Mesa d'11 de novembre de 2009).
RGE núm. 14219/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tram Inca-S'Enllaç. (Mesa d'11 de novembre de 2009).
RGE núm. 14220/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Garcias
i Simón, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
en relació amb els fongs dels ametllers. (Mesa d'11 de
novembre de 2009).
Palma, a 11 de novembre de 2009.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 11 de novembre de 2009.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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

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

En quina situació es troba el projecte per construir una nova
escola al nucli de Sant Ferran de Formentera?
Palma, a 11 de novembre de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 relació laboral té el Sr. Jesús Julián Turel García amb
el Servei d'Ocupació de les Illes Balears?
Palma, a 11 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)

Quins drets pensa exercir el Govern de les Illes Balears
davant la subhasta de béns integrants del patrimoni històric,
procedents de la colAlecció de Son Galcerán del Palau March,
que ha dut a terme la casa Christie's?
Palma, a 10 de novembre de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.
Considera el Govern de les Illes Balears que amb la seva
actuació envaeix les competències del Parlament de les Illes
Balears retardant la tramitació del projecte de llei de mesures
urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears?
Palma, a 10 de novembre de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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)

Com valora el Servei d'Oncologia que actualment té l'illa de
Menorca?
Palma, a 10 de novembre de 2009.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el Molt Hble. Sr. President del Govern de
les perspectives dels mercats turístics per a la propera
temporada?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 de novembre de 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Creu l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura que no
executar els convenis subscrits és l'única solució possible a la
retallada pressupostària?

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.

BOPIB núm. 104 - 13 de novembre de 2009
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Com valora el conseller de Salut i Consum els resultats de
la implantació de la recepta electrònica per part de l'Ib-salut?
Palma, a 11 de novembre de 2009.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.
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Ordre de Publicació
RGE núm. 14112/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accessos a l'Hospital de Son Espases. (Mesa d'11 de
novembre de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 11 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina serà l'activitat i el funcionament del recentment creat
TurisLAB entre la Fundació IBIT i el clúster Turistec?
Palma, a 11 de novembre de 2009.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

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

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.
Hble. Sr. Conseller de Mobilitat, què suposa la posada en
marxa del doblament Inca-S'Enllaç dins la xarxa ferroviària de
Mallorca?
Palma, a 11 de novembre de 2009.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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

Atès que el Govern ha anunciat que l’any que ve es
procedirà a l’obertura del nou hospital de referència a Son
Espases.
Atès que els accessos al nou hospital no estan enllestits i que
a un any de la seva obertura només tenim coneixement dels
anuncis fets pel Govern i pel Consell de Mallorca, però no
existeix cap constància que les obres encaminades a fer possible
els esmentats accessos estiguin licitades.
Atès que el trànsit s’incrementarà d’una manera
extraordinària, amb la previsió que milers de cotxer diaris, tant
d’usuaris com de professionals, es puguin desplaçar fins a
l’hospital provocant un caos circulatori.
Atès que tampoc no tenim coneixement de quines solucions
de transport públic habilitarà el Govern per tal d’accedir a
l’hospital.
El Grup Parlamentari Popular presenta la següent

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 mesures ha pres la Conselleria d'Agricultura i Pesca
davant el problema de fongs que afecta els ametllers del pla de
Mallorca?
Palma, a 11 de novembre de 2009.
El diputat:
Antoni Garcias i Simón.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, de manera immediata, faci totes les
gestions oportunes per tal que els accessos a Son Espases
estiguin enllestits el dia de la seva obertura l’octubre del 2010.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè obtingui el consens imprescindible perquè
es licitin de manera immediata les obres que permetran que els
accessos a Son Espases estiguin enllestits l’octubre del 2010.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè dins els propers tres mesos defineixi les
solucions de transport públic per arribar a Son Espases i les faci
efectives abans de la seva obertura.
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Palma, a 6 de novembre de 2009.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

Palma, a 6 de novembre de 2009.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
RGE núm. 14113/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ús sociosanitari del complex hospitalari de Son
Dureta, amb tramitació davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa d'11 de novembre de 2009).
Palma, a 11 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

A)
A la pregunta RGE núm. 12288/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a legislació de
regulació del paisatge. (BOPIB núm. 94 de 18 de setembre del
2009).
Quines previsions, quant a terminis, té el Govern per a la
presentació d'una iniciativa legislativa al Parlament relativa
a la regulació del paisatge de les Illes Balears?
La regulació del paisatge a les Illes Balears s'ha inclòs dins
el Projecte de Llei d'ordenació del territori i d'urbanisme de les
Illes Balears (articles 29 a 38 del capítol III del títol I) que
redacta i impulsa la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del
Territori.

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

Palma, 9 d'octubre del 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació

Exposició de motius
B)
Atès que el Govern ha anunciat que l’any que ve es
procedirà a l’obertura del nou hospital de referència a Son
Espases.

A la pregunta RGE núm. 12293/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a llei de reserva
de la biosfera. (BOPIB núm. 94 de 18 de setembre del 2009).

Atès que les edificacions i el solar de l’actual hospital de
Son Dureta són propietat de la TGSS i que estan cedits a la
comunitat autònoma de les Illes Balears condicionats al seu ús
sanitari.

Com es troba en aquests moments l'elaboració de la llei de
reserva de la biosfera?

Atès que si el Govern no defineix i negocia amb la TGSS el
seu l’ús sanitari una vegada traslladada l’activitat de l’hospital
de referència a Son Espases el solar podria revertir a la TGSS.

La llei de reserva de la biosfera és una iniciativa del Consell
de Menorca, el qual, de conformitat amb el que estableix l'art.
47 de la Llei 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'EAIB, pot
exercir la iniciativa de potestat legislativa.
Palma, 9 d'octubre del 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Atès que tant el Partit Popular com entitats socials han
reclamat l’ús sociosanitari del complex hospitalari per tal de
poder cobrir les necessitats que les nostres illes tenen en aquest
sentit.

Ordre de Publicació
Atès que queden pocs mesos perquè es produeixin aquestes
circumstàncies i no tenim coneixement que el Govern hagi
realitzat cap gestió amb aquesta finalitat.
El Grup Parlamentari Popular presenta davant la Comissió
no permanent de Salut la següent

C)
A la pregunta RGE núm. 12465/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a compromís
reducció cost programació IB3 TV. (BOPIB núm. 95 de 25 de
setembre del 2009).

Proposició no de llei

En quina quantitat econòmica quantifica la reducció de
despesa de la programació presentada el setembre del 2009
respecte de les anteriors d'IB3 televisió?

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir l’ús sociosanitari de l’actual hospital de Son
Dureta i a realitzar totes les gestions necessàries amb l’Estat per
tal que el solar on s’ubica actualment pugui quedar en benefici
de tots els ciutadans de les Illes Balears.

La reducció de despesa de la programació presentada el
setembre del 2009 és de 3.081.805 euros respecte del mateix
període de l'any anterior.

BOPIB núm. 104 - 13 de novembre de 2009
Santa Ponça, 5 de novembre del 2009.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynès.

Ordre de Publicació
D)
A les Preguntes RGE núm. 12638/09 a 12648/09,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
relatives a pla funcional, serveis actuals, cost dels serveis, cost
dels serveis prevists al pla funcional de l'anterior legislatura
i usuaris del Centre Joan Crespí; a despesa de la posada en
funcionament, pressupost de despesa previst i origen del
pressupost de la Fundació balear de la memòria democràtica;
a estat d'execució de nous centres de dia a Palma i a llocs de
feina generats per l'aplicació de la Llei de dependència.
(BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de 2009).
Quins són els canvis que ha sofert el Pla funcional del
Centre Joan Crespí des de l'inici de la present legislatura?
Des de l'inici de la legislatura s'han fet les gestions
corresponents a la recepció de l'obra, 17 de desembre del 2007,
i a la tramitació de la llicència d'activitats, que fou concedida el
27 de setembre del 2008. A més, al llarg del 2008, mentre es
resolien els tràmits administratius corresponents, es va definir
el projecte de centre interinsular per a l'atenció a les persones
amb grans discapacitats físiques.
Una vegada definits els serveis corresponents al centre es va
treure a concurs la seva gestió, amb l'objecte de posar en
funcionament un centre sociosanitari especialitzat per a l'atenció
de persones amb gran discapacitat física (lesionats medulAlars
greus, poliomielitis, trauma cranioencefàlic, trastorn
neuromuscular, dany cerebral adquirit i malalties
neurodegeneratives), que comptava amb els següents serveis i
programes:
• Centre d'estades diürnes.
• Residència d'estades temporals de respir.
• Servei de promoció de l'autonomia personal i suport a la
vida independent.
• Servei de rehabilitació i atenció sanitària especialitzada
(fisioteràpia).
El cost previst per aquest servei i per a tot el període (20082013) era de 7.372.584,48 euros. A més es va considerar idoni
l'ús del centre com a espai de gestió de la dependència i la
discapacitat, ubicant l'atenció al públic d'un EVO, del centre
base.
La tramitació del corresponent servei públic, que es publicà
al BOIB de dia 17 d'octubre del 2008 i que obria un període de
21 dies per a la presentació de projectes. Al concurs es
presentaren tres empreses, cap de les quals va acreditar la
solvència per fer front a la realització del projecte. Per la qual
cosa la Mesa de contractació, de dia 18 de novembre del 2008,
va deixar deserta l'adjudicació.
Amb posterioritat s'ha considerat idoni re formular el pla
funcional del centre, atenent el següent:
• El servei de respir es pot prestar des d'altres centres
arquitectònicament més ajustats a l'especificat d'aquest
colAlectiu.
• Atès el baix grau d'ocupació dels centres de dia similars a la
ciutat de Palma no és adient obrir un nou centre de dia per
a persones amb discapacitat física.
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Per tant, els serveis que presta el Centre Joan Crespí són els
següents:
1. Centre Base.
• Té funcions d'informació, orientació i reconeixement de la
discapacitat.
• Actua també com a oficina de registre d'informació i
orientació i recepció de la resta de serveis, subvencions,
prestacions, etc., competència de la Direcció General
d'Atenció a la Dependència.
• Les seves funcions específiques a realitzar són: valoració,
orientació i reconeixement de la discapacitat a partir dels 7
anys, així com l'avaluació i orientació per a la integració
laboral de les persones amb discapacitat.
2. Servei de promoció de l'autonomia i suport a la vida
independent.
El servei ha de donar resposta a la integració social
mitjançant la recuperació o aprenentatge d'habilitats de
socialització i pre laborals. D'igual manera ha de facilitar
l'adaptació a l'entorn de les persones.
El serveis s'haurà d'estructurar en diferents programes:
1. Programa de suport psicosocial.
2. Programa d'atenció familiar.
3. Programa d'orientació i acompanyament.
4. Programa de promoció de la vida independent.
5. Programa de gestió de casos.
3. Fisioteràpia i rehabilitació per a persones amb discapacitat
física.
Aquests són els serveis que es prestaran al Centre Joan
Crespí per a persones amb discapacitat física. D'aquesta manera
es recupera el Pla funcional del centre que va donar peu al
concurs d'idees per a la construcció del centre i que, per tant,
s'ajusta més a les característiques arquitectòniques de l'edifici.
Quin són els serveis que s'ofereixen, amb data de 24 de
setembre del 2009, al Centre Joan Crespí adreçats a les
persones amb discapacitats físiques?
Els serveis que es presten al Centre Joan Crespí, en data 24
de setembre, adreçats a les persones amb discapacitats físiques
són els propis del Centre Base que és una unitat tècnica
administrativa, depenent de la Direcció General d'Atenció a la
Dependència, que du a terme actuacions encaminades a la
informació, orientació i reconeixement de la discapacitat, que
dóna dret a la consecució dels serveis, beneficis assistencials i
econòmics establerts o que puguin establir-se per les
administracions i altres entitats adreçades a les persones amb
discapacitat física, psíquica (deficiència mental o malaltia
mental) o sensorial.
L'atenció a la població es fa mitjançant equips integrats per
personal tècnic: professionals de la medicina, psicologia, treball
social i altres disciplines, amb el suport de personal
administratiu. Actua també com a oficina de registre,
informació, orientació i recepció de la resta de serveis,
subvencions, prestacions, etc., competència de la Direcció
General d'Atenció a la Dependència.
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Les funcions específiques que realitza són:
Valoració, orientació i reconeixement de la discapacitat a
partir dels 7 anys.
Avaluació i orientació per a la integració laboral de les
persones amb discapacitat.

Quin cost tenen els serveis que s'ofereixen, amb data 24 de
setembre, al Centre Joan Crespí adreçats a les persones amb
discapacitat física?
La despesa corresponent a aquesta activitat es recull en el
centre de cost 24402 del pressupost general de la comunitat
autònoma, que compta amb una un pressupost total de
1.799.866,00 euros per al funcionament del Centre Base al
conjunt de l'illa de Mallorca i per a tot l'any 2009.
Específicament pels serveis que es presten al Centre Joan crespí
es disposa de 1.439.908,80 euros, que és el 80% del cost total
del Centre Base, tenint en compte les ampliacions de personal
realitzades al llarg del 2008 i del 2009 en els equips de
valoració itinerants.
Quin és el cost que ha estimat la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració que hauria tengut l'aplicació
del pla funcional previst al Centre Joan Crespí abans de l'inici
de la present legislatura i provinent de l'anterior equip de
Govern?
Malauradament ni a la Fundació de Suport a la Dependència
Joan Crespí ni a la seu de la conselleria no s'ha trobat cap pla
funcional del Centre Joan Crespí. Sí hi havia documentació,
elaborada per l'Institut Guttman, on es feia una proposta
d'establir un model de funcionament de l'atenció a les persones
amb lesions medulAlars. També s'havia preparat un document on
definien els serveis per tal de treure el corresponent concurs, en
aquesta recopilació de documentació hi constaven càlculs
corresponents als costos del personal i a la posada en
funcionament d'alguns serveis.
En definitiva, ni a la conselleria ni a la Fundació de Suport
a la Dependència no s'ha disposat de cap expedient
administratiu on hi constés un pla funcional propi d'aquests
organismes que ens permeti donar una resposta aproximada a la
pregunta que es formula.
Quants usuaris té el Centre Joan Crespí amb data 24 de
setembre del 2009?
De la població general que ens consta amb un grau de
reconeixement de limitació d'activitat -68.536 persones- un 82%
té la consideració de persona discapacitada, amb un 33% de
grau, límit mínim per accedir als drets establerts pera les
persones discapacitades. Un 18% de solAlicitants valorats no han
arribat a aquest mínim del 33% i, per tant, no es consideren
discapacitats, encara que sí presentin limitació, com podem
veure a la taula 2.
Taula 1. Població global reconeguda amb alguna limitació.
Illa

<33%

>33%

Total

Mallorca

10.423

47.930

58.353

Menorca

624

3.721

4.345

Eivissa-Formentera

915

4.923

5.838

11.962

56.574

68.536

Total

Distribució de la població reconeguda amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33%, tenint en compte el
caràcter prevalent de les seves limitacions. que aquestes siguin
per causes físiques o psíquiques.
La divisió entre discapacitat física o psíquica ve marcada
pel predomini unes o altres d'aquestes causes en el total dels
dèficits avaluats, encara que la persona presenta sovint una
pluripatologia.
Taula 2. Distribució de la població discapacitada (grau igual
o superior al 33%) en funció del caràcter prevalent de la seva
discapacitat.
Illa

D. Física

%

D.Psíquica

%

Total

Mallorca

42.033

88%

5.897

12%

47.930

Menorca

3.303

89%

418

11%

3.721

Eivissa-Formentera

4.308

88%

615

12%

4.923

Total

49.644

88%

6.930

12%

56.574

S'observa que els dèficits per pluripatologies amb
predomini de limitacions físiques és molt superior a les
discapacitats amb predomini de patologies psíquiques.
Globalment, en el 88% de la població discapacitada es dóna un
predomini de les limitacions físiques i en el 12% predominen
les limitacions psíquiques.
Per illes la distribució és molt semblant: predomini d'un 8889% de les limitacions físiques sobre un 11-12% de les
psíquiques. Per tant, els usuaris potencials amb discapacitat
física dels serveis que estan actualment en funcionament són
42.033 persones.
El gràfic 2, (Distribució per illes/ caràcter de la
discapacitat), adjunt a la taula 2, queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
Quina despesa econòmica suposarà la posada en
funcionament de la Fundació Balear de la Memòria
Democràtica? Quin pressupost està previst destinar-hi?
El pressupost previst inicialment el 2009 per a la posada en
funcionament de la Fundació Balear de la Memòria
Democràtica és de 12.000,00 euros. Aquest import correspon
als costos de personal, costos de despesa corrent així com el
foment de la investigació en la matèria. A dia d'avui no s'ha
generat cap despesa per aquests conceptes, si bé s'han reservat
30.000,00 euros a la partida 24701/313I01/87100/00, com a
pressupost fundacional.
De quines partides pressupostàries es detrauran els
recursos econòmics necessaris per posar en marxa i pagar el
funcionament de la Fundació Balear de la Memòria
Democràtica?
Els fons vindran de diferents conselleries del Govern i dels
consells, especialment les que formen part del Patronat. La
Fundació pertany al conjunt del Govern de les Illes Balears.
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Quin és l'estat d'execució del projecte d'una nova
residència de persones majors a Palma?
Conveni de colAlaboració per a la cessió de solars per a 5
centres de dia i la Residència de Son Martorell, signat el 6 de
maig entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració i l'Ajuntament de Palma.
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Dates previstes:
19 d'octubre del 2009: presentació del projecte d'execució.
27 d'octubre del 2009: inici de l'adjudicació de les obres.
Procediment obert.
•

Palma 3, c/ Pensament. Son Dureta
5 de juny del 2009: contracte d'arquitectes, mitjançant
procediment negociat entre, aproximadament, 70
arquitectes, realitzat amb la colAlaboració del ColAlegi
d'Arquitectes.
3 de juliol del 2009: presentació dels projectes bàsics.
9 de juliol del 2009: solAlicitud llicència per a l'activitat.
SolAlicitud de llicència d'obres. SolAlicitud d'exempció de
taxes.
1 de setembre del 2009: concessió de la llicència
d'activitats.
Dates previstes:
15 d'octubre del 2009: concessió llicència d'obres. Ja és a
l'ordre del dia de la Comissió de Govern.
19 d'octubre del 2009: presentació del projecte d'execució.
27 d'octubre del 2009: inici de l'adjudicació de les obres.
Procediment obert.

•

Per part del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de Mallorca s'han redactat els plecs per al concurs
d'avantprojectes amb intervenció de jurat que han estat remesos
als serveis jurídics de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció
i Immigració; a l'Ajuntament de Palma i al ColAlegi Oficial
d'Arquitectes de les Illes Balears, per al seu coneixement, a la
vegada que les tres institucions estaran convidades a participar
en el desenvolupament del concurs.
El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de
Mallorca preveu iniciar el concurs d'arquitectes quan el Ple de
l'Ajuntament aprovi inicialment la modificació de planejament,
que actualment està redactant, amb el fi de tramitar
paralAlelament l'aprovació definitiva del planejament per part
del consistori municipal i el projecte d'obres per part de
consorci.

Palma 4, c/ Camí de Jesús
Centre de dia acollit al conveni de dia 6 de maig.
5 de juny del 2009: contracte d'arquitectes, mitjançant
procediment negociat entre, aproximadament, 70
arquitectes, realitzat amb la colAlaboració del ColAlegi
d'Arquitectes.
3 de juliol del 2009: presentació del projecte per realitzar
estudi de detall. Aquest està en tramitació per l'Ajuntament
de Palma.

•

Palma 5, c/ Sant Mateu. Sa Indioteria
Centre de dia acollit al conveni de dia 6 de maig.
5 de juny del 2009: contracte d'arquitectes, mitjançant
procediment negociat entre, aproximadament, 70
arquitectes, realitzat amb la colAlaboració del ColAlegi d'
Arquitectes.
3 de juliol del 2009: presentació de projecte per realitzar
modificació d'usos, canviant d'ús sanitari a ús assistencial.
Actualment en tramitació per l'Ajuntament de Palma.

Quin és l'estat d'execució dels projectes dels 20 nous
centres de dia compromesos per donar servei a les persones
majors a Palma?

•

Palma 6, Son Martorell. Coll d'En Rabassa
Centre de dia incorporat a la residència. S'està tramitant
conjuntament amb aquesta.

Conveni de colAlaboració per a la cessió de solars per a 5
centres de dia i la Residència de Son Martorell, signat el 6 de
maig entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració i l'Ajuntament de Palma.

•

Palma 7. Son Ametller. Es Vivero
Centre de dia incorporat a l'antiga possessió de Son
Ametller.
El Centre de dia s'està tramitant conjuntament amb el centre
cívic del barri. Projecte realitzat per l'EMOP amb els fons
derivats de la Llei de Capitalitat. El Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, conjuntament
amb l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma,
han desenvolupat el programa de funcionament del centre
de dia.

•

Palma 8. Son Ximelis. Son Rapinya
Centre de dia incorporat al centre de serveis socials de la
barriada.
El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de
Mallorca, conjuntament amb l'Àrea de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Palma, han realitzat el programa del centre
de dia. A la planta superior s'hi situa el centre de serveis

Residència Son Martorell
• 11 de novembre del 2008: L'Ajuntament de Palma solAlicita
a la Conselleria d'Educació informe sobre la possibilitat de
transformar el sòl d'equipament docent per a ús assistencial,
donada la proximitat del colAlegi públic de la zona. Una
vegada informat per la Conselleria d'Educació es trasllada
al Consell de Mallorca per al seu informe per la Comissió
d'Urbanisme.
• 27 de març del 2009: La Comissió Insular d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Patrimoni, de data 27 de març,
informà favorablement la ubicació de la residència de
majors i centre de dia en el solar d'equipament situat en el
Sector SUP/77-01 Son Martorell, solAlicitant la incorporació
formal del sector urbanitzable al sòl urbà mitjançant la
tramitació del corresponent expedient. Tramitació que ha de
realitzar l'Ajuntament de Palma en virtut del conveni del 6
de maig.

Centres de Dia
• Palma 1, c/ Navas de Tolosa. Coll d'En Rabassa
•

Palma 2, c/ Passatemps. Son Sardina
5 de juny del 2009: contracte d'arquitectes, mitjançant
procediment negociat entre, aproximadament, 70
arquitectes, realitzat amb la colAlaboració del ColAlegi
d'Arquitectes.
3 de juliol del 2009: presentació dels projectes bàsics.
9 de juliol del 2009: solAlicitud llicència per a l'activitat.
SolAlicitud de llicència d'obres. SolAlicitud d'exempció de
taxes.
1 d'octubre del 2009: concessió de la llicència d'activitats.
8 d'octubre del 2009: concessió de la llicència d'obres.
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socials. Actualment s'hi desenvolupen les obres, finançades
per l'Ajuntament, per mitjà del Plan de Empleo e Inversió
Local (Plan E). El local de la planta baixa, una vegada
acabades les obres de l'edifici, acollirà el centre de dia que
s'executarà amb fons propis de la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració.
•

•

Palma 9, c/ Cuba. Es Molinar
Centre de dia incorporat als habitatges tutelades que
executa l'IBAVI.
L'IBAVI ha realitzat un concurs d'arquitectes i actualment
els arquitectes guanyadors estan realitzant el projecte de
l'immoble. Des de la conselleria i per mitjà del Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca es va
colAlaborar en les bases del concurs, en el jurat i es pretén
colAlaborar també en la fase d'execució de les obres.
Palma 10. Camp Redó
Centre de dia situat als baixos d'un dels immobles que es
rehabilitarà dels habitatges de Corea dins del projecte
global que el Consorci RIBA (Consorci per a la
Rehabilitació Integral de Barris) està desenvolupant en
aquesta barriada.

•

Seminari Vell. Rafal Nou
Centre de dia incorporat a la Residència del Seminari Vell,
gestionada per Càritas.
S'està treballant conjuntament amb l'Ajuntament de Palma
i amb Càritas amb la finalitat d'estudiar la possibilitat de
realitzar un centre de dia dins l'antic Seminari.

•

Son Ferriol, Son Canals, S'Arenal
L'Ajuntament disposa dels terrenys apropiats en aquestes
tres barriades i està treballant per garantir la situació
urbanística d'aquests, amb la finalitat de poder realitzar el
conveni de cessió al Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de Mallorca, immediatament.

En total suposen 1.476 persones contractades entre el 23
d'abril del 2007 i el 13 d'octubre del 2009. Aquesta xifra canvia
mensualment com a conseqüència de les altes a la Seguretat
Social dels curadors familiars. Com es pot veure en aquest
còmput no es tenen en compte tots aquells llocs de treball
indirectes (formadors dels professionals, subministradors dels
centres, etc.) que es deriven de l'activitat relacionada amb la
dependència.
Palma, 28 d'octubre del 2009.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 12798/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a illa
més beneficiada pel nou finançament. (BOPIB núm. 98 de 9
d'octubre del 2009).
Quina illa es veurà més beneficiada pel nou finançament?
Quines quantitats rebrà cada illa?
La pregunta requereix una major definició. No s'entén si es
refereix en quina mesura el nou model de finançament, derivat
de l'acord del Consell de Política Fiscal i Financera i recollit al
projecte de modificació de la LOFCA, afectarà a cadascuna de
les illes, o si bé es refereix a que la modificació del sistema de
finançament dels consells insulars afectarà en major o menor
mesura a unes illes o altres.
Palma, 26 d'octubre del 2009.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
•

Solars pendents
Segons la planificació per barriades, realitzada pels serveis
socials municipals, faran falta altres 5 centres de dia més a
Palma. Els serveis socials municipals ens han comunicat
que treballen, en colAlaboració amb l'Àrea d'Urbanisme, per
definir els cinc solars necessaris per completar el mapa de
centres de dia de Palma, comptant amb les limitacions que
l'actual falta de sòl públic genera.

El passat dia 22 de setembre del 2009 el president del
Govern de les Illes Balears, al seu discurs del Debat de l'Estat
de l'Autonomia, va dir textualment: "la política social, a més,
és una font directa d'ocupació. La Llei de dependència ens ha
permès crear, en dos anys, 1.150 llocs de treball, tant directes
com indirectes". Com ha calculat aquesta quantitat de llocs de
feina generats?
Els càlculs per determinar l'augment de llocs de treball
relacionats directament amb la implementació de la Llei
39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones dependents, és:
• Contractació directa per part de la Fundació de Suport a la
Dependència: 313 persones.
• Contractació per part d'empreses concessionàries de centres
residencials i centres d'estades diürnes: 441 persones.
• Convenis subscrits entre l'IMSERSO i la Seguretat Social
per a curadors no professionals: 772.

F)
A la pregunta RGE núm. 12801/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a sintonització
de la TDT. (BOPIB núm. 98 de 9 d'octubre del 2009).
Comparteix l'opinió que els ciutadans són "els responsables
de no poder sintonitzar la TDT"?
No es pot dir que els ciutadans siguin els responsables de no
poder sintonitzar la TDT. Ara bé, si es considera la pregunta
com la possibilitat d'un ciutadà de rebre el servei terrestre de
televisió digital, és evident que amb una cobertura del 95%/98%
poblacional hi haurà ciutadans sense sintonitzar la TDT i no
seran responsables. En aquest sentit, s'ha incorporat la solució
TDT-SAT, de caire universal, per tant podem dir que els
ciutadans poden tenir una solució que els permeti veure la
majoria dels canals de televisió via satèlAlit. El que hauran de fer
serà. adquirir el descodificador adequat, i solAlicitar a un
instalAlador registrat que revisi la instalAlació de TDT o proposi
la solució satelAlital.
Marratxí, 30 d'octubre del 2009.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.
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G)

I)

A la pregunta RGE núm. 12803/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
model de transport públic. (BOPIB núm. 98 de 9 d'octubre del
2009).

A la pregunta RGE núm. 12806/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
trasllat de treballadors de Son Dureta al nou hospital en
construcció. (BOPIB núm. 98 de 9 d'octubre del 2009).

Quin model de transport públic té el Govern de les Illes
Balears? Coincideix amb el model que proposa el conseller de
Mobilitat?

Existeix un pla per al trasllat de treballadors de Son Dureta
al nou hospital en construcció quan les obres hagin finalitzat?

Com no pot ser d'altra manera, el model de transport públic
que té el Govern de les Illes Balears coincideix plenament amb
el model que proposa la Conselleria de Mobilitat i Ordenació
del Territori. Aquest model es basa en la potenciació de l'ús del
transport públic a través de noves infraestructures de transport
colAlectiu i la millora del servei, tant en freqüències com en
eficiència i preu.
Les principals actuacions tenen lloc en l'àmbit ferroviari
amb l'execució de noves línies de tren i del sistema tramviaire
de la badia de Palma, l'electrificació de la xarxa existent i
l'adquisició de material mòbil modern, ràpid i eficient; mentre
que en l'àmbit del transport regular per carretera també es
treballa per tal d'integrar el màxim nombre possible d'empreses
concessionàries en el sistema d'intermodalitat.
Palma, 26 d'octubre del 2009.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 12805/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
nòmines del personal de l'Ibsalut i la Conselleria de Salut.
(BOPIB núm. 98 de 9 d'octubre del 2009).
Per quina raó els funcionaris de la Conselleria de Salut i
l'Ibsalut cobren les seves nòmines amb retard respecte dels
mesos anteriors?
No ens consta que a les nòmines del personal del Servei de
Salut i de la Conselleria de Salut i Consum s'hagi produït cap
demora en el pagament.
Palma, 3 de novembre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

L'elaboració del pla pel trasllat de treballadors de Son
Dureta al nou hospital està prevista al llarg del darrer trimestre
d'aquest any 2009.
Palma, 3 de novembre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 12807/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, relativa a
avantatges de les aules prefabricades. (BOPIB núm. 98 de 9
d'octubre de 2009).
Són tan avantatjoses les aules prefabricades per als
alumnes, tal i com ha dit més d'un dirigent socialista aquest
estiu?
Les aules prefabricades constitueixen una solució
provisional en aquells centres en els quals es produeix un
increment sobtat de la matrícula i no disposen d'espai per ubicar
cap nou grup que, necessàriament, s'hagi de crear. L'habilitació
d'aquestes aules respon a les necessitats d'escolarització i té
sempre caràcter provisional.
Aquestes aules estan dotades de les instalAlacions necessàries
perquè tant els alumnes com els professors hi puguin dur a
terme la seva tasca en condicions de comoditat equiparables a
les d'una aula normal: espai, claror, temperatura, equipament,...
La Direcció General de Planificació i Centres a l'hora de
planificar la dotació d'espai suficient a cada centre educatiu de
les Illes Balears s'ha trobat en molts de casos amb la necessitat
d'instalAlar aules prefabricades.
Mentre s'executa el Pla d'infraestructures 2008-2009 hi ha
centres que estan en fase d'ampliació perquè tenen augment de
matrícula o es donen situacions en què, de manera puntual, es fa
necessari incrementar el nombre d'espais disponibles en un
centre i mentre duren les obres es fa necessària la ubicació dels
alumnes a aules prefabricades.
De fet, a l'inici del curs escolar 2009-2010 la Conselleria
d'Educació ha reduït les 99 aules prefabricades existents a les
Illes a 65 i, a més, una vegada finalitzades totes les obres del pla
d'infraestructures aquesta quantitat es reduirà a la meitat.
Per altra banda, en altres casos es construeix un nou centre
al municipi i aquí és on la conselleria ha apostat per la creació
de centres modulars. Aquests centres disposen dels mòduls
necessaris per ubicar-hi els grups classe, aules de direcció i
professorat, sala de psicomotricitat, menjador, etc. Els mòduls
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estan intercomunicats i disposen d'un pati amb els corresponents
jocs infantils.

Les persones que a 28 d'octubre són beneficiaris de la Llei
de dependència són les següents:

Tots els mòduls tenen les instalAlacions necessàries per
garantir el benestar i la comoditat dels infants. Evidentment
disposen de tota la dotació corresponent de mobiliari escolar i
també d'equipament i material didàctic.
Aquests centres modulars cobreixen les necessitats mentre
la construcció del centre educatiu no estigui finalitzada i
l'alumnat s'hi traslladi.
Palma, 3 de novembre de 2009.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Illa

Dictàmens

Eivissa

1.134

Formentera

62

Mallorca

12.122

Menorca

1.466

Total

14.784

Palma, 30 d'octubre de 2009.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 12808/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, relativa a
nous centres escolars gràcies al nou finançament.(BOPIB núm.
98 de 9 d'octubre de 2009).
Quants nous centres escolars es construiran gràcies al nou
finançament?
En aquests moments s'executa el Pla d'infraestructures 20082009:
• A Mallorca: 8 centres nous i 24 reformes i/o ampliacions per
valor de 60.372.042,66 euros.
• A Menorca: 2 centres nous i 4 reformes i/o ampliacions per
valor de 17.168.598,96 euros.
• A Eivissa: 3 centres nous (14.869.492,58 euros) i 6 reformes
i/o ampliacions per valor de 5.808.124,46 euros.
A més d'aquestes obres també se n'executen d'altres que no
figuren al Pla d'infraestructures, com és el cas del nou CEIP al
municipi de Maria de la Salut.
En previsió per al 2010-2011 s'hi troba la segona fase de les
obres dels centres IES Son Fangos, CP Es Vedrà i CP Poeta
Villangómez, a més dels centres prevists en el Pla
d'infraestructures 2009 que es varen endarrerir perquè en el seu
moment no es disposava de solar.
Actualment la Conselleria d'Educació treballa en el Pla
d'infraestructures 2010-2011 per atendre la resta de necessitats.

Ordre de Publicació
M)
A la pregunta RGE núm. 12816/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, relativa a
balanç dels cursets de formació entre aturats. (BOPIB núm. 98
de 9 d'octubre de 2009).
Quin balanç es fa dels cursos de formació entre aturats a
Menorca? Quins resultats ha obtingut a Menorca?
Resultats i valoració global de les accions formatives
realitzades a l'illa de Menorca durant el període 2007-2009:
Des del curs acadèmic 2007-2008 i 2008-2009 s'han realitzat
259 accions formatives a l'illa de Menorca, on 3.885 alumnes
han participat activament de 27.666 hores de formació. La
inversió realitzada a Menorca és de 3.086.804 euros.

•

•

Quant a la tipologia dels cursos cal destacar que:
Durant els cursos acadèmics 2007-2008 i 2008-2009 la
temàtica de les accions formatives està molt relacionada
amb els sectors terciaris (especialment oficines, despatxos
i establiments turístics), destaca la formació lligada a
administració en general, eines informàtiques i idiomes.
En general, el grau de satisfacció dels alumnes respecte a les
accions formatives en què han participat és positiu.

Resultats i valoració global de les accions formatives
realitzades a l'illa de Menorca:
Període 2007-2008

Palma, 3 de novembre de 2009.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 12809/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, relativa a
beneficiaris de la Llei de dependència. (BOPIB núm. 98 de 9
d'octubre de 2009).
Quantes persones a dia d'avui es beneficiaran directament
de la Llei de la dependència a Balears? Indicau-ne la relació
per illes.

Valor absolut

Accions

Hores

Alumnes

Pressupost
Concedit

Alaior

5

146

75

23.735

Ciutadella

35

4.187

525

414.631

Es Castell

1

25

15

4.508

Es Mercadal

6

140

90

21.671

Ferreries

5

110

75

18.624

Maó

73

9.902

1.095

1.039.895

Sant Lluís

3

40

45

8.414

Total

128

14.550

1.920

1.531.477
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Palma, 3 de novembre de 2009.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Període 2008-2009
Valor Absolut

Accions

Hores

Alumnes

Pressupost
concedit

Alaior

8

795

120

111.901

Ciutadella

45

3.366

675

407.873

Es Castell

1

35

15

6.311

Es Mercadal

4

214

60

28.698

Ferreries

2

45

30

8.114

Maó

69

8.456

1.035

971.697

Sant Lluís

2

205

30

20.735

Total

131

13.116

1.965

1.555.327

259

27.666

3.885

3.086.804

Palma, 4 de novembre de 2009.
La consellera de Treball i Formació:
Joana Maria Barceló i Martí.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 12821/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a criteris
de barem per fixar la productivitat dels professionals sanitaris
d'Eivissa.(BOPIB núm. 98 de 9 d'octubre de 2009).
Quins criteris de barem segueix la gerència de l'àrea
sanitària d'Eivissa per fixar la productivitat dels professionals
sanitaris?
Els criteris de barem que segueix la gerència de l'àrea
sanitària d'Eivissa per fixar la productivitat dels professionals
sanitaris són quatre grans línies d'objectius: assistencials, de
qualitat, d'investigació, formació i docència i pressupostaris,
amb diferents objectius en cada un d'aquests grans grups.
El contracte de gestió es firma amb la direcció que recull els
objectius i el seu compliment per sobre del 50%.

N)
A la pregunta RGE núm. 12817/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, relativa a
ajudes per als equips d'elit de Menorca.(BOPIB núm. 98 de 9
d'octubre de 2009).
Quines seran les ajudes per a aquesta nova temporada
destinades als equips d'elit de Menorca?, i per a l'esport base?
Les ajudes que dóna la Conselleria d'Esports i Joventut als
equips d'elit s'articulen mitjançant la Fundació Illesport.

Objectius assistencials
Puntuació
objectiu

Puntuació
obtinguda

Activitat d'hospitalització

13

2

Activitat de consultes

10

4

Proves complementàries

10

0

Disseny i implantació noves accions

2

0

35

6

Aquestes ajudes estan dividides en dues parts: la part fixa
que és l'aportació anual fixa que es dóna a l'equip i la part
variable o extra que es quantifica segons una sèrie de conceptes,
com ara el nombre de clubs, la participació en competicions
europees, la Copa del Rei, etc.
Pel que fa a les ajudes destinades als equips d'elit de
Menorca per a aquesta temporada només podem fer un càlcul
aproximat de l'aportació que rebran cadascun dels equips.
D'aquesta aportació, sols podem determinar quina serà la part
fixa de l'ajuda, pel que fa a la part variable encara no ha estat
determinada, ja que encara no tenim la informació dels equips
necessària per poder quantificar-la.
Les ajudes previstes són les següents (cal tenir en compte
que es tracta d'una previsió aproximada):
• Club Bàsquet Jovent Alaior: 105.169,92 euros,
• Club Futbol Sporting Mahonés: 173.480,91 euros,
• CV Ciutadella (Valeriano Allés Menorca): 130.920,80
euros,
• Club Bàdminton Maó: entre 4.000 i 4.500 euros.
En relació amb les ajudes a l'esport base, aquestes no es
preveuen a causa que les ajudes a l'esport base són competència
dels consells insulars. Ara bé, la Conselleria d'Esports i Joventut
mitjançant la Fundació Illesport valora econòmicament la
quantitat d'equips base dins la partida variable de la seva
subvenció, és a dir, a més equips que tingui el club, més
aportació econòmica.
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Objectius de qualitat
Puntuació
objectiu

Puntuació
obtinguda

Qualitat científica tècnica

9

1

Qualitat percebuda per l'usuari

6

0

Qualitat percebuda pel client intern

4

0

Millorar l'eficiència

6

0

25

1

Objectius d'investigació, informació i docència
Puntuació objectiu

Puntuació obtinguda

Investigació

10

0

Formació

6

0

Docència

4

0

20

0
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Ordre de Publicació

Objectius pressupostaris

R)
Puntuació objectiu

Puntuació obtinguda

Capítol I

10

0

Capítol II

10

0

20

0

Quines accions de coordinació sociosanitària es porten a
terme a l'actualitat entre les diferents conselleries del Govern
de les Illes Balears?

Totals
Puntuació objectiu

A la pregunta RGE núm. 13309/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, relativa a
accions de coordinació sociosanitària a l'àmbit de salut
mental.(BOPIB núm. 98 de 9 d'octubre de 2009).

Puntuació obtinguda

100

7

Palma, 3 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Actualment es duen a terme les següents accions de
coordinació sociosanitària:
•

Ordre de Publicació
P)
A la pregunta RGE núm. 12834/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a aportacions
a la S.D. Eivissa. (BOPIB núm. 98 de 9 d'octubre del 2009).
Per quins motius IB3 va aportar 25.000 euros a la Peña
Deportiva Sta. Eulàlia, durant el 2008 i el 2009, i va aportar
119.000 euros a la S.D. Eivissa durant els mateixos anys?
Les xifres que s'indiquen en l'enunciat de la pregunta no són
correctes, ja que la resposta donada a la RGEP 7689/09 es
refereix a l'aportació per temporades i no per anys. Els motius
són les retransmissions dels partits de segona divisió B de futbol
dels equips esmentats.
Santa Ponça, 3 de novembre del 2009.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 12835/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a aportacions
a la S.D. Eivissa. (BOPIB núm. 98 de 9 d'octubre del 2009).
Ha cobrat la S.D. Eivissa l'aportació corresponent al 2009
i per quins motius?
La Societat Esportiva Eivissa ha cobrat 65.076 euros en
concepte de conveni per retransmissió de partits.

Santa Ponça, 3 de novembre del 2009.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

•

•

•

Atenció primerenca: amb l'objecte d'ordenar una actuació
integral als infants de 0-6 anys es va constituir el 2007 un
grup de treball estable entre les conselleries d'Afers Socials
i d'Educació. Aquest grup s'ha reunit periòdicament per
prendre mesures de coordinació entre els serveis i endemés,
fruit d'aquesta feina, sortirà en breu un document que ordena
les actuacions del Govern en aquesta matèria.
Salut mental: es posa en funcionament un grup tècnic que té
per objecte diagnosticar els principals dèficits i preparar un
ventall de solucions per a la millor atenció a la salut mental
entre les conselleries de Salut i Afers Socials.
Dependència-salut: Grup de treball tècnic que té per objecte:
1. La definició d'una oficina gestora de casos que pugui
tenir com a principal funció garantir la continuïtat
d'atenció per a persones que requereixen passar d'un
sistema de protecció a altre.
2. L'ordenació de la intervenció de salut en els serveis
socials residencials.
Discapacitats físics: Línia de treball que té per objecte
definir el circuit d'atenció sociosanitària a les persones que
pateixen grans discapacitats físiques. Aquest grup ha permès
ordenar l'atenció a restar al centre Joan Crespí, Residència
Son Güells i els serveis de Salut.
Palma, 30 d'octubre de 2009.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.
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