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1. PLE DEL PARLAMENT

3703

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Catalina Palau
i Costa i l'Hble. Sr. Mateu Cañellas i Martorell.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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
17 de novembre de 2009, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 14089/09, relativa a política de contractació del
Govern de les Illes Balears, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"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."
A la seu del Parlament, 24 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

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 17
de novembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 14211/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a exercici de drets davant
subhasta de béns procedents de la colAlecció de Son Galceran.
(BOPIB núm. 104, de 13 de novembre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 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 17
de novembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 14212/09,
de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei d'oncologia a l'illa de
Menorca. (BOPIB núm. 104, de 13 de novembre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 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 17
de novembre de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm.
8903/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
esportiva del Govern de les Illes Balears.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Torres.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Esports i Joventut, Mateu Cañellas i Martorell.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr. Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de novembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
104, de 13 de novembre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de novembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 14217/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a recepta electrònica. (BOPIB
núm. 104, de 13 de novembre de 2009).

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de novembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 104, de 13 de novembre de
2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 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 Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
H)

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de novembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 14219/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a tram Inca-S'Enllaç. (BOPIB
núm. 104, de 13 de novembre de 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de novembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 104,
de 13 de novembre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 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 17
de novembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 14220/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Garcías i Simón, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures en relació amb els
fongs dels ametllers. (BOPIB núm. 104, de 13 de novembre de
2009).
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 25 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 17
de novembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 104, de 13 de
novembre 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 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de novembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 104, de 13 de
novembre de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

1.3. TEXTOS REBUTJATS
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Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de novembre de 2009, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 9302/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació
d'un fons per atendre les situacions d'impagaments d'hipoteques.
(BOPIB núm. 53, de 26 de setembre de 2008).
La votació obtengué el resultat següent:

1.3.3. MOCIONS

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de novembre de 2009, rebutjà, després de tres votacions amb el
mateix resultat, els Punts 1, 2 3 i 5 de la Moció RGE núm.
14089/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
contractació del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 104,
de 13 de novembre de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La votació obtengué el resultat següent:
1.4. INFORMACIÓ

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 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 17
de novembre de 2009, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 8403/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
auditories de carreteres. (BOPIB núm. 53, de 26 de setembre de
2008).

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple RGE núm. 14218/09.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de novembre de 2009, quedà ajornada a petició del Govern
de les Illes Balears, la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Hble. Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a TurisLAB (BOPIB núm. 104, de 13 de
novembre de 2009).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre de 2009,
procedí a debatre conjuntament el text de les proposicions no
de llei RGE núm. 12717/09 i 12739/09, relatives a construcció
d'un nou institut d'ensenyament secundari a Santa Eulària del
Riu i a construcció d'un segon institut al municipi de Santa
Eulària a Eivissa, i, un cop transaccionades, quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre de 2009, debaté
la Pregunta RGE núm. 12106/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a visita del conseller de Medi Ambient a Portocolom (I).
(BOPIB núm. 93, d'11 de setembre 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 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure l'Institut d'ensenyament secundari (IES) de
Santa Eulària dins el Pla d'infraestructures 2010-2011 i, per tant,
a iniciar els tràmits per a la seva construcció durant la present
legislatura."
A la seu del Parlament, 24 de novembre de 2009.
El secretari:
Miquel A. Coll i Canyelles.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre de 2009, debaté
la Pregunta RGE núm. 12107/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a visita del conseller de Medi Ambient a Portocolom (II).
(BOPIB núm. 93, d'11 de setembre 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 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre de 2009, debaté
la Pregunta RGE núm. 4861/08, de l'Hble. Sra. Diputada
Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions al port de Ciutadella. (BOPIB núm. 45, de
13 de juny de 2008).

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre de 2009, debaté
la Pregunta RGE núm. 12109/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a visita del conseller de Medi Ambient a Portocolom (IV).
(BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre de 2009, debaté
la Pregunta RGE núm. 12116/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa
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La votació obtengué el resultat següent:

a 24 banderes negres. (BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de
2009).

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre de 2009, debaté
la Pregunta RGE núm. 12117/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a salinització i contaminació dels aqüífers de Portocolom.
(BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre de 2009,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 12433/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a solAlicitud de sotmetre a la
Unión Deportiva Ibiza-Eivissa al control financer que preveu la
Llei de subvencions mitjançant una auditoria dels seus comptes
des del 2007. (BOPIB núm. 95, de 25 de setembre de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

G)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 12118/09 i 12119/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a bandera negra per al golf de
Son Baco. (BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de 2009).

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

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

2.3. TEXTOS REBUTJATS

A)
Compareixences dels diferents consellers i conselleres del
Govern de les Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, en relació al Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2010 (RGE núm. 13990/09).
En el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en relació amb el projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 101, de 29 d'octubre
d'enguany, tengueren lloc les compareixences següents:

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Dia 3 de novembre de 2009
Ordre de Publicació
•
A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre de 2009, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 13269/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a línia d'ajuda per a formació en
els estudis de medicina. (BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de
2009).

De l'Hble. Sr. Conseller de Presidència, acompanyat de la
secretària general; de la directora general de Relacions amb
el Parlament i Coordinació Normativa; dels directors
generals de Relacions Institucionals, de Coordinació i
Projectes Estratègics, de Qualitat dels Serveis i d’Acció
Exterior i Relacions amb la Unió Europea; del cap de
Gabinet; i de la cap de Premsa.
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•
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De l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, acompanyat
del cap de Gabinet; del secretari general; dels directors
generals de Pressuposts i Finançament, del Tresor i Política
Financera; de la directora general de Patrimoni; de la
directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears; i de
l'interventor de la comunitat autònoma..

•

De l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres Públiques,
acompanyat de la secretària general; dels directors generals
d’Obres Públiques i d’Arquitectura i Habitatge; i de la
gerent de l’Institut Balear de l’Habitatge.

•

De l'Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació,
acompanyada del director general de Planificació
Estratègica; de les directores generals de Responsabilitat
Social Corporativa i de Comunicació; del director del SOIB;
de l'assessor tècnic; del cap de premsa; i del cap de gabinet.

Dia 4 de novembre de 2009
•

•

De l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, acompanyat de
la secretària general; dels directors generals de Biodiversitat,
de Qualitat Ambiental, de Recursos Hídrics, de Medi
Forestal i Protecció d’Espècies i de la Mar i Litoral; de la
directora general de Canvi Climàtic i Educació Ambiental;
de la directora executiva de l’ABAQUA; del director gerent
de l’IBANAT; del vicepresident de Ports de les Illes
Balears; de la directora d’Espais de Natura Balear; de la cap
de Gabinet; del president de la Comissió de Medi Ambient;
del cap de Relacions Institucionals; i de la cap de
departament d'UGE.
De l'Hble. Sra. Consellera d'Innovació, Interior i Justícia,
acompanyada de la secretària general; dels directors
generals de Funció Pública, d’Interior, d’Emergències,
d’Administracions Públiques, de Tecnologia i
Comunicacions i de Recerca, Desenvolupament Tecnològic
i Innovació; de la directora general de Justícia; del director
de l’Institut d’Estudis Baleàrics; i del cap de Gabinet.

Dia 10 de novembre de 2009
•

De l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració, acompanyada de la secretària general; dels
directors generals de Planificació i Formació de Serveis
Socials, d’Atenció a la Dependència, de Cooperació i
d’Immigració; de la directora general de Menors i Família;
del director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor;
de la directora de l’Institut Balear de la Dona; de l'assessor
de la conselleria; de la cap de Gabinet; i del cap de
Secretaria.

•

De l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca,
acompanyada del secretari general; del director general de
Desenvolupament Rural; de les directores generals de Pesca
i d’Agricultura; i del cap de Gabinet.

Dia 11 de novembre de 2009
•

•

De l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, acompanyat
de la secretària general; de les directores generals de
Planificació i Centres, d’Administració i Ordenació
Educativa i d’Universitats i Modernització; dels directors
generals d’Innovació i Formació del Professorat, de
Formació Professional i Aprenentatge Permanent i d'IAPSE;
de la cap de Gabinet; dels directors de l’Institut per a la
Convivència i l’Èxit Escolar i de l’Institut Primera Infància;
del gerent de l’IBISEC; i de l'assessor tècnic.

•

De l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut, acompanyat de
la secretària general; del director general de Joventut; i del
cap de Premsa.

•

De l'Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i Energia,
acompanyada del secretari general; dels directors generals
de Comerç, de Promoció Industrial i de Fons Europeus; de
la directora general d’Energia; del director gerent de l’IDI;
de la directora gerent del Centre Balears Europa; i de
l'assessor de la conselleria.

De l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum, acompanyat de
la secretària general; de les directores generals de Salut
Pública i Participació i de Farmàcia; dels directors generals
de Consum, d’Avaluació i Acreditació, del Servei de Salut
i de Gestió i Planificació del Pla de Salut; del cap de
Gabinet; de l'assessor tècnic; de la cap de Premsa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Dia 5 de novembre de 2009
Ordre de Publicació
•

•

De l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, acompanyat de la cap
de gabinet; de la secretària general; dels directors generals
d’Ordenació i Planificació i de Promoció Turística; de la
directora gerent d’IBATUR; dels directors gerents
d’INESTUR i de la Fundació Balear Sostenible; de
l'assessor de la conselleria; i del cap de departament de
Serveis Comuns.
De l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori, acompanyat de la secretària general; dels directors
generals d’Ordenació del Territori i de Mobilitat; de la
directora general de Transport Aeri i Marítim; dels gerents
dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, de SITIBSA i de
TRAMVIA; de la gerent del Consorci de Transports de
Mallorca; de la cap de Gabinet; i del cap de Premsa.

B)
Compareixença del director general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, en relació amb el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2010 (RGE núm. 13990/09).
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A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de novembre de 2009, tengué
lloc la compareixença del director general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears qui, acompanyat del director
gerent; de la directora de Gabinet; dels directors adjunts; dels
directors de Televisió de les Illes (IB3 Televisió) i d’IB3 Ràdio;
i del director Econòmic Financer; informà sobre el 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 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
11538/09, electoral dels consells insulars.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre
de 2009, es procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de
llei esmentat, publicat al BOPIB núm. 93, d'11 de setembre
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Innovació,
Interior i Justícia, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre les línies estratègiques de la
seva conselleria (RGE núm. 12514/09).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre
de 2009, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia qui, acompanyada de la secretària
general, de la directora general de Justícia, dels directors
generals de Funció Pública, d'Emergències i d'Administracions
Públiques, del director gerent de la Fundació IBIT, del cap de
Gabinet de la consellera i de la cap de Premsa, informà sobre el
tema esmentat.

Ordre de Publicació
B)
Aprovació de les compareixences o informes per escrit que
han de dur a terme persones o entitats en relació al programa
d'actuacions per a l'assumpció per la CAIB de competències
relatives a instalAlacions marítimes i als ports d'interès general
de Maó, Eivissa, la Savina i Alcúdia, i també a l'harmonització
d'objectius al port de Palma.
A la Comissió d'Ordenació Territorial, en sessió de dia 18
de novembre de 2009, s'aprovà per assentiment el llistat de
persones i entitats a convocar per aquesta comissió en relació
amb el programa esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
D)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum,
davant la Comissió no permanent de Salut, sobre les
actuacions desenvolupades davant el virus H1N1 (grip A)
(RGE núm. 11323/09).

C)

A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre de 2009, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum qui, acompanyat de la directora general de Salut
Pública i Participació, del director assistencial del Servei de
Salut, del cap de Gabinet del conseller i de l'assessor tècnic,
informà sobre el tema esmentat.

A la Comissió d'Ordenació Territorial, en sessió de dia 18 de
novembre de 2009, es retirà la pregunta esmentada, presentada
per la diputada Hble. Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvi d'ubicació de la barca de
neteja de litoral de la zona dels pescadors al port de Ciutadella
(BOPIB núm. 45, de 13 de juny de 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Ordenació Territorial RGE núm.
4862/08.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

D)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Ordenació Territorial RGE núm.
12108/09.

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

A la Comissió d'Ordenació Territorial, en sessió de dia 18 de
novembre de 2009, es retirà la pregunta esmentada, presentada
per la diputada Hble. Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a visita del conseller de Medi
Ambient a Portocolom (III).(BOPIB núm. 93, d'11 de setembre
de 2008).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 14342/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política legislativa del Govern de les Illes Balears.
(Mesa de 25 de novembre de 2009).
Palma, a 25 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 la política legislativa del Govern.
Atès que ha transcorregut la meitat de la legislatura, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
respecte de la política legislativa que ha dut a terme.
Palma, a 17 de novembre de 2009.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 14343/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 8903/09, relativa a
política esportiva del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 25
de novembre de 2009).

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. 8903/09,
relativa a política esportiva del Govern de les Illes Balears, la
moció següent.
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears a:
1. Donar prioritat màxima a la millora del finançament dels
desplaçaments dels esportistes balears entre les illes i la
península per a assistència a competicions oficials.
2. Incrementar el suport a la celebració de grans
esdeveniments esportius a totes les illes quan aquests siguin
esdeveniments consolidats i tenguin certament una
transcendència esportiva i una repercussió turística important.
3. Incrementar, des de l’Escola Balear de l’Esport, les
activitats de formació de tècnics esportius a tots els nivells i a
totes les illes.
4. Fer que les delegacions insulars de l’EBE funcionin de
forma dinàmica, operativa i ben coordinada amb l’EBE.
5. Millorar les vies de comunicació entre la conselleria i els
seus organismes i les entitats esportives i els esportistes de les
illes menors.
6. Portar a terme a Menorca, a Eivissa i a Formentera nous
programes o activitats de tecnificació i de captació de talents.
7. Ampliar el programa de l’Esport en Edat Escolar,
incorporant-hi noves modalitats esportives que també puguin
participar en els Jocs Escolars Balears.
8. Elaborar un pla de creació de noves infraestructures
esportives i d’inversió en infraestructures tècniques.
9. Promoure campanyes i fer actuacions a totes les illes en
colAlaboració amb els consells insulars per tal de fomentar la
pràctica esportiva entre tots els ciutadans balears.
Palma, a 18 de novembre de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

Ordre de Publicació
RGE núm. 14355/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de primeres visites d'oncologia. (Mesa de 25 de
novembre de 2009).
RGE núm. 14356/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nous casos de càncer a les Illes Balears. (Mesa de 25 de
novembre de 2009).
RGE núm. 14357/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de visites successives d'oncologia. (Mesa de 25 de
novembre de 2009).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre de Visites successives d'oncologia
durant els anys 2007, 2008 i 2009 a les Illes Balears?
Especifiqueu-ne la resposta per illes.
Palma, a 19 de novembre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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

RGE núm. 14358/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sessions de quimioteràpia realitzades a les Illes Balears. (Mesa
de 25 de novembre de 2009).
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre de sessions de quimioteràpia
realitzades a les Illes Balears durant els anys 2007, 2008 i 2009?
Especifiqueu-ne la resposta per illes.
Palma, a 19 de novembre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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.
Quin ha estat el nombre de primeres visites d'oncologia
durant els anys 2007, 2008 i 2009 a les Illes Balears?
Especifiqueu-ne la resposta per illes.
Palma, a 19 de novembre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de nous casos de càncer detectats els anys
2007, 2008 i 2009 a les Illes Balears? Especifiqueu-ne la
resposta per illes.
Palma, a 19 de novembre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 15136/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la
campanya de neteja de torrents de l'any 2009. (Mesa de 25 de
novembre de 2009).
RGE núm. 15139/09, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa Comenius. (Mesa de 25 de novembre de 2009).
RGE núm. 15140/09, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
a grans dependents. (Mesa de 25 de novembre de 2009).
RGE núm. 15141/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resolució final de l'expedient de reintegrament d'una
subvenció. (Mesa de 25 de novembre de 2009).
RGE núm. 15142/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Torres i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte per a un nou hospital a Eivissa. (Mesa de 25 de
novembre de 2009).
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RGE núm. 15150/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a acomiadament del Sr. José Ramón Olives de l'IBABSA.
(Mesa de 25 de novembre de 2009).
RGE núm. 15151/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adquisició de l'antic edifici de Carreteres a Eivissa per
destinar-lo a habitatges de protecció oficial. (Mesa de 25 de
novembre de 2009).

Com valora el conseller d'Educació i Cultura els resultats del
programa Comenius de cooperació europea?
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

RGE núm. 15152/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat de al
reunió amb el ministre de Justícia. (Mesa de 25 de novembre
de 2009).

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

RGE núm. 15153/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a previsions pressupostàries per dotar el pacte sindical de
legislatura signat amb la Mesa Sectorial de Serveis Generals.
(Mesa de 25 de novembre de 2009).

Ha posat ja en funcionament la Conselleria d'Afers Socials
el pla pilot d'assistència personal per als grans dependents?

RGE núm. 15154/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma
integral de la Platja de Palma. (Mesa de 25 de novembre de
2009).

Palma, a 25 de novembre de 2009.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

RGE núm. 15155/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol
i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressuposts regressius en matèria d'educació i salut. (Mesa de
25 de novembre de 2009).
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 ha estat la resolució final de l'expedient de
reintegrament de la subvenció de 450.000 euros que va ser
atorgada per la Fundació Balears a l'Exterior l'anterior
legislatura?
Palma, a 25 de novembre de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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)

Quina valoració fa el conseller de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears de la campanya de neteja de torrents portada
a terme durant l'any 2009?
Palma, a 24 de novembre de 2009.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

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.
En començar aquesta legislatura, va trobar la Conselleria de
Salut i Consum algun projecte per a un nou hospital a Eivissa?
Palma, a 24 de novembre de 2009.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Palma, a 25 de novembre de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

Quines són les vertaderes raons de l'acomiadament
improcedent de l'enginyer agrònom menorquí Sr. José Ramón
Olives per part de l'IBABSA?
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

G)

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

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 qui es referia concretament el conseller de Turisme quan
va manifestar que en el projecte de reforma de la Platja de
Palma no totes les institucions actuen amb la deguda celeritat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 24 de novembre de 2009.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

En quina situació es troba l'adquisició de l'antic edifici de
Carreteres d'Eivissa per destinar-lo a habitatges de protecció
oficial?
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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

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.
Considera la consellera d'Innovació, Interior i Justícia que
s'han assolit els objectius previstos en la reunió mantinguda amb
el ministre de Justícia en relació al traspàs d'aquesta
competència a les Illes Balears?
Palma, a 25 de novembre de 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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.
Considera la consellera d'Innovació, Interior i Justícia que
les previsions de pagament als funcionaris de la comunitat
autònoma contemplades en els pressuposts generals de la CAIB
per al 2010 compleixen el pacte sindical de legislatura signat
amb la Mesa Sectorial de Serveis Generals?

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 mereix al Molt Hble. Sr. President el fet que,
per primera vegada a la nostra comunitat autònoma, es presentin
uns pressuposts regressius a diverses seccions pressupostàries
de caràcter social?
Palma, a 25 de novembre de 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 14359/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
béns de la colAlecció de Son Galceran inclosos en el registre
insular de béns d'interès cultural, a contestar davant la
Comissió d'Educació, Cultura i Esports. (Mesa de 25 de
novembre de 2009).
RGE núm. 14360/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mobles venuts procedents de la colAlecció de Son Galceran, a
contestar davant la Comissió d'Educació, Cultura i Esports.
(Mesa de 25 de novembre de 2009).
RGE núm. 14361/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
trasllat de béns mobles de la colAlecció de Son Galceran, a
contestar davant la Comissió d'Educació, Cultura i Esports.
(Mesa de 25 de novembre de 2009).
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DAVANT PLE

Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

RGE núm. 14452/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a màster de formació del professorat. (Mesa de 25 de
novembre de 2009).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quins béns procedents de la colAlecció de Son Galceran
estan inclosos en el registre insular de Béns d'Interès Cultural
gestionat pel Govern de les Illes Balears?
Palma, a 18 de novembre de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

Palma, a 25 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quins béns mobles venuts a la subhasta de Christie's,
procedents de la colAlecció de Son Galceran, estaven ubicats a
Madrid i quins estaven ubicats a Mallorca?
Palma, a 18 de novembre de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Des de l’1 d’octubre de 2009 el Certificat d’Adaptació
Pedagògica (CAP), necessari per a aquelles persones que
vulguin exercir la docència en centres públics d’educació
secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i
ensenyament d’idiomes, ja s’ha deixat d’impartir a les Illes
Balears en aplicació de la LOE.
A partir de la LOE, i d’acord amb la nova normativa dels
ensenyaments universitaris oficials, la formació didàcticapedagògica del futur professorat de secundària s’ha d’assolir
amb un màster oficial que, en el cas de les Illes Balears, durant
el curs 2009-2010 s’està impartint únicament per la UIB de
manera presencial a Mallorca.
En aquests moments aquest tipus de formació tampoc no pot
ser impartit per la UNED i la UOC a causa de la forta
presencialitat que aquests estudis comporten i perquè aquestes
universitats a distància no tenen adaptats els seus estudis a
L’EEES.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
En el cas que s'haguessin traslladat béns mobles procedents
de la colAlecció de Son Galceran, en quina data es va comunicar
al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de Mallorca
el trasllat d'aquests béns?
Palma, a 18 de novembre de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

Tot això ha ocasionat que a Menorca i a Eivissa, on des de
fa ja uns anys es podia cursar el CAP, s’ha perdut aquest tipus
d’oferta formativa.
És per tots aquests motius que el Grup Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar les passes oportunes per a que el Màster Oficial
de Formació del Professorat, que ha substituït el Certificat
d’Adaptació Pedagògica, es pugui impartir en un proper curs
lectiu a Menorca i a Eivissa.
Palma, a 20 de novembre de 2009.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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El portaveu:
Antoni Diéguez i Seguí.
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recopilació de documentació per convocar properament
l'assemblea general, que haurà d'elegir la nova directiva
.
Palma, 12 de novembre de 2009.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
A la pregunta RGE núm. 00052/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a introducció del
Vell Marí a les Illes Balears. (BOPIB núm. 68, de 16 de gener
de 2009).
Quina opinió li mereix a la Conselleria d'Agricultura la
introducció del Vell Marí a les Illes Balears?
Sobre la introducció del Vell Marí a les Illes Balears hi ha
un avantprojecte impulsat per la Conselleria de Medi Ambient,
de maig del 2006, que fou presentat al Consell Assessor de
Fauna i Flora en la sessió plenària celebrada els dies 4 i 13 de
juliol del 2006, el qual en fa una valoració general positiva i va
comptar amb el suport del representant de la Federació Balear
de Confraria de Pescadors i del director general de Pesca fent
esment general a la importància d'impulsar un procés de diàleg
i consens social.
Palma, 12 de novembre de 2009.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

D)
A la pregunta RGE núm. 13274/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a noves
especialitats metges a l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm.
99, de 16 d'octubre de 2009).
Està previst posar en marxa noves especialitats mèdiques
a l'Hospital Mateu Orfila?
L'Hospital General Mateu Orfila va ser inaugurat l'any 2007
amb els serveis i especialitats mèdiques corresponents als
hospitals del seu nivell.
Presta serveis directes a les següents 26 especialitats:
hospital de dia, cardiologia, dermatologia, digestiu,
endocrinologia/nutrició, hematologia/hemoteràpia, medicina
interna, nefrologia, pneumologia, neurologia, oncologia,
reumatologia, cirurgia general i digestiva, unitat de cirurgia
s e n s e i n g r é s , o f t a l mo l o g i a , O R L , u r o l o g i a ,
anestèsia/reanimació, traumatologia/cirurgia ortopèdica,
urgències, laboratori, anatomia patològica, diagnòstic per
imatge, farmàcia, unitat de prevenció de riscs laborals,
rehabilitació.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 08179/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
futur del sector ramader menorquí. (BOPIB núm. 62, de 8 de
maig de 2009).
Creu el Govern que el sector ramader menorquí té futur?
La Conselleria d'Agricultura i Pesca creu que el sector
ramader menorquí si té futur.

A més l'Hospital Universitari Son Dureta, com a hospital de
referència de les Illes Balears, dona suport i cobertura a totes les
necessitats assistencials que requereixin l'actuació d'un hospital
d'àmbit superior.
Les necessitats assistencials s'analitzen de manera
continuada per a detectar de manera proactiva noves necessitats
organitzatives i assistencials que es puguin produir i d'acord
amb les possibilitats existents.
Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 12 de novembre de 2009.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 11341/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, relativa a impuls per a la
creació de la nova cooperativa de Formentera. (BOPIB núm.
92, de 31 de juliol de 2009).
S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per impulsar la creació de la nova cooperativa de
Formentera? De quina forma s'ha executat aquesta partida?
Mitjançant conveni amb UCABAL, des de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, es dona suport al Consell de Formentera
per reactivar la cooperativa agrícola. Personal d'UCABAL ja
s'ha desplaçat a Formentera on s'ha fet una reunió informativa
amb tothom que pogués ser interessat i ara s'està en una fase de

E)
A la pregunta RGE núm. 13275/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a canvis en el
personal afecte al transport aeri de Menorca. (BOPIB núm. 99,
de 16 d'octubre de 2009).
Hi ha hagut canvis en el sistema de contractació del
personal afecte al transport aeri de Menorca?
No hi ha hagut canvis en el sistema de contractació del
personal afecte al transport aeri de Menorca. S'apliquen tots els
mecanismes prevists en el conveni per mantenir la continuïtat
en la cobertura assistencial.
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Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

F)

I)

A la pregunta RGE núm. 13276/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a actuacions a
l'Hospital Verge de Monte Toro. (BOPIB núm. 99, de 16
d'octubre de 2009).

A la pregunta RGE núm. 13279/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a instalAlació de
la cambra hiperbàrica a l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm.
99, de 16 d'octubre de 2009).

Quines actuacions estan previstes fer en l'Hospital Verge
de Monte Toro?

Està instalAlada la cambra hiperbàrica a l'Hospital Mateu
Orfila? Podeu especificar on? És definitiva aquesta ubicació?

Les administracions implicades (Consell de Menorca,
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i
Conselleria de Salut i Consum) treballen per definir el Pla
d'usos que proporcioni a l'edifici la funcionalitat i els servis més
útils per a la població de l'illa de Menorca.

A l'Hospital Mateu Orfila hi ha ubicada una unitat mòbil de
cambra hiperbàrica operativa des de juliol de 2009 igual a la que
existeix a l'hospital de referència.
La seva ubicació és provisional fins que s'hagin adequat els
espais dins l'hospital.

Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

G)
A la pregunta RGE núm. 13277/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a implantació
del servei Tele-ictus a l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm.
99, de 16 d'octubre de 2009).
Ja està totalment implantat el servei de Tele-ictus a
l'Hospital Mateu Orfila?
El passat mes d'abril de 2009 es va activar el protocol d'Ictus
a l'Hospital Mateu Orfila.
Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 13278/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a increment de
pediatres per al servis de primària a Menorca. (BOPIB núm.
99, de 16 d'octubre de 2009).

J)
A la pregunta RGE núm. 13280/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a places
d'oncologia a l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm. 99, de 16
d'octubre de 2009).
Quan es cobriran les vacants de places d'oncologia de
l'Hospital Mateu Orfila?
El Servei d'Oncologia de l'Hospital General Mateu Orfila
actualment dóna resposta adequada a les necessitats de demanda
assistencial amb qualitat i en temps adequat. En aquests
moments hi ha tres places cobertes que resolen la demanda.
El Servei de Salut manté una contínua recerca d'especialistes
per reforçar les plantilles existents a tots els hospitals de la
comunitat, la cobertura d'aquestes places es fa d'acord amb les
necessitats assistencials i amb la disposició de professionals
adequats per cobrir-la.
Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Està previst l'increment de la plantilla de pediatres per al
servei de primària a Menorca?
Ordre de Publicació
Durant el mes de setembre s'ha realitzat una ampliació de la
plantilla de pediatres, concretament amb una nova incorporació
a la zona de llevant, que millora el rati de metges per pacient a
Menorca.

K)
A la pregunta RGE núm. 13281/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a servei de
fisioteràpia a domicili. (BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de
2009).

BOPIB núm. 106 - 27 de novembre de 2009
Està en marxa el servei de fisioteràpia a domicili a
Menorca? En quins municipis de Menorca es dóna aquest
servei?
El programa pilot de fisioteràpia a domicili és una
experiència nova a les Illes Balears que es va iniciar a principis
del 2008. El pilotatge realitzat al sector sanitari de migjorn de
Mallorca té bons resultats, amb una valoració positiva tant pel
professionals com per part dels usuaris i per això està previst
estendre'l progressivament a altres zones per arribar a implantarse a tota la comunitat. No s'ha posat en marxa el servis de
rehabilitació domiciliària a l'illa de Menorca. En casos
excepcionals, si el pacient així ho requereix, els fisioterapeutes
dels centres de salut es desplacen al domicili.
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Traumatologia

21,65

3,15

Digestiu

17,35

2,39

Neurologia

20,14

2,21

Cardiologia

30,98

2,12

Cirurgia general i digestiva

11,68

1,31

Otorinolaringologia

37,57

1,31

Psiquiatria

19,13

1,28

Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
N)

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 13282/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a protocol
d'actuacions per cobrir la manca de cirurgia vascular a
l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de
2009).
Es troba en funcionament el protocol d'actuacions per
cobrir la falta de cirurgia vascular a l'Hospital Mateu Orfila?
Els circuits de derivació de consulta estan en funcionament.
En aquests moments s'estan acabant de definir per part del
servei de cirurgia vascular i cirurgia de l'Hospital Mateu Orfila
amb l'hospital de referència els protocols clínics.
El protocol definit està actualment en funcionament i estan
cobertes les necessitats assistencials als pacients amb problemes
de salut de l'àmbit vascular com en tota la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
M)
A la pregunta RGE núm. 13283/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a llistes
d'espera de consulta a Menorca. (BOPIB núm. 99, de 16
d'octubre de 2009).
Quines són les xifres d'espera de consulta -especialitat per
especialitat- a Menorca?
Hospital General Mateu Orfila
10 serveis més freqüentats

Demora
mitjana

Pac x 1.000
habitants

Oftalmologia

66,12

10,59

Rehabilitació

35,94

5,10

Obstetrícia i ginecologia

30,98

3,47

A la pregunta RGE núm. 13296/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a nombre de
persones identificades amb malaltia de salut mental a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).
Quantes persones té identificades la Conselleria de Salut i
Consum del Govern de les Illes Balears amb malaltia de salut
mental a les diferents illes i atenent els diferents perfils de
gravetat d'aquest tipus de malaltia?
La Conselleria de Salut, a data de 27 d'octubre de 2009, té
identificades 182.626 persones amb un diagnòstic de malaltia
mental.
Per illes el nombre de persones identificades per la
Conselleria de Salut amb un diagnòstic de malaltia mental són:
- Mallorca: 148.197.
- Menorca: 14.534.
- Eivissa i Formentera: 19.895.
Atenent els diferents perfils de gravetat d'aquest tipus de
malaltia, el nombre de persones identificades per la Conselleria
de Salut amb un diagnòstic de malaltia mental que compleixen
criteri de trastorn mental greu, definit com a pacients que han
estat diagnosticats d'esquizofrènia, trastorn bipolar o trastorn
generalitzat de desenvolupament: 295; trastorns esquizofrènics;
299 -trastorns generalitzats de desenvolupament; 297 -trastorns
delirants; 296 -trastorns episòdics de l'humor; excloent: 296.2
i 296.3 -trastorn depressiu major; 296.82 -trastorn depressiu
atípic; i 296.9 -altres trastorns episòdics de l'humor.
Per illes, les persones amb un diagnòstic de trastorn mental
greu són:
- Mallorca: 3.652.
- Menorca: 340.
- Eivissa i Formentera: 576.
Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació

O)
A la pregunta RGE núm. 13297/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a edat de persones
identificades amb malaltia de salut mental a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).
Quantes persones de 0 a 18 anys, de 19 a 40 anys, de 41 a
65 anys i de més de 65 anys pateixen malalties de salut mental
a les nostres illes, atenent els diferents perfils de gravetat
d'aquest tipus de malaltia en cada grup d'edat?
La Conselleria de Salut, a data de 27 d'octubre de 2009, té
identificat el següent nombre de persones amb un diagnòstic de
malaltia mental en funció dels trams d'edat demanats:
- De 0 a 18 anys: 15.831.
- De 19 a 40 anys: 61.792.
- De 41 a 65 anys: 71.477.
- De més de 65 anys: 33.526.

de l'hospital corresponent (Hospital General Mateu Orfila o bé
Hospital de Can Misses), i en casos excepcionals a la UHBIJ de
Son Dureta.
- Unitat terapèutica i educativa de dia (UTED): dispositiu
específic per al tractament ambulatori intensiu de nins i
adolescents amb trastorn mental greu, que disposa de programa
de seguiment i suport en els centres escolars corresponents
(programa exclusivament itinerant en educació infantil de 6 a 12
anys, i mixt, itinerant i d'hospitalització parcial, en educació
secundària de 12 a 16 anys), en un model comunitari integrador
en el qual es persegueix la ràpida normalització de l'activitat del
pacient dins el seu medi (familiar, escolar i social).
Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Atenent els diferents perfils de gravetat d'aquest tipus de
malaltia, el nombre de persones identificades amb un diagnòstic
de malaltia mental que compleixen el criteri de trastorn mental
greu són:
- De 0 a 18 anys: 252.
- De 19 a 40 anys: 1.528.
- De 41 a 65 anys: 2.203.
- De mes de 65 anys: 585.
Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Q)
A la pregunta RGE núm. 13299/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a serveis disponibles
a l'àmbit de la salut mental (II). (BOPIB núm. 99, de 16
d'octubre de 2009).
Quins serveis hi ha disponibles a les Illes Balears per a les
persones de 19 a 40 anys amb una malaltia de salut mental,
atenent els diferents perfils de gravetat d'aquesta malaltia?
La xarxa de salut mental a les Illes Balears per atendre les
persones de 19 a 40 anys amb una malaltia de salut mental,
atenent els diferents perfils de gravetat d'aquesta malaltia,
disposa dels serveis següents:

Ordre de Publicació
P)
A la pregunta RGE núm. 13298/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a serveis disponibles
a l'àmbit de la salut mental (I). (BOPIB núm. 99, de 16
d'octubre de 2009).

Un primer nivell d'atenció: equip d'Atenció Primària del
centre de salut corresponent.
Unitats especialitzades:
•

Unitat de salut mental (USM):
• Sector Ponent de Mallorca, USM Son Pisà i USM Creu
Roja.
• Sector Migjorn de Mallorca, USM Emili Darder i USM
Pere Garau.
• Sector Llevant de Mallorca, USM Manacor.
• Sector Tramuntana de Mallorca, USM Inca.
• Eivissa i Formentera, USM Es Viver.
• Menorca, USM Menorca (Dalt Sant Joan i Canal Salat).

•

Unitat d'hospitalització breu (UHB), psiquiatria d'enllaç i
urgències psiquiàtriques:
• Sector Ponent de Mallorca, UHB Son Dureta (24 llits).
• Sector Migjorn de Mallorca, USB Son Llàtzer (24 llits).
• Sector Llevant de Mallorca, UHB Manacor (15 llits).
• Sector Tramuntana de Mallorca, UHB Inca (15 llits).
• Eivissa i Formentera, UHB Can Misses (18 llits).
• Menorca, UHB Hospital General Mateu Orfila (8 llits).

Quins serveis hi ha disponibles a les Illes Balears per a les
persones de 0 a 18 anys amb una malaltia de salut mental,
atenent els diferents perfils de gravetat d'aquesta malaltia?
La xarxa de salut mental a les Illes Balears, per atendre les
persones de 0 a 18 anys amb una malaltia de salut mental,
atenent els diferents perfils de gravetat d'aquesta malaltia,
disposa dels serveis següents:
Un primer nivell d'atenció: equip d'Atenció Primària del
centre de salut corresponent.
Unitats especialitzades:
- Unitat de salut mental infantil i juvenil (USMIJ) de
Mallorca, que inclou USMIJ Creu Roja, USMIJ Manacor i
USMIJ Inca; unitat de salut mental infantil i juvenil d'Eivissa i
Formentera (Dalt Vila), i equip d'atenció a la salut mental
infantil i juvenil de Menorca (Dalt Sant Joan i Canal Salat).
- Unitat d'hospitalització breu infantil i juvenil (UHBIJ) de
l'Hospital Universitari Son Dureta (6 llits). En el cas de
Menorca i Eivissa i Formentera, si es requereix ingrés
hospitalari, es realitza prioritàriament en el servei de pediatria

BOPIB núm. 106 - 27 de novembre de 2009
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•

Unitat de trastorns de la conducta alimentària de l'Hospital
Universitari Son Dureta: 8 llits + hospital de dia de TCA +
consultes externes.

La xarxa de salut mental a les Illes Balears per atendre les
persones de 41 a 65 anys amb una malaltia de salut mental
disposa dels serveis següents:

•

Equips de seguiment tractament assertiu comunitari
(ESAC):
• ESAC sector Migjorn de Mallorca (dependent de l'USM
Pere Garau).
• ESAC Eivissa i Formentera (dependent de l'USM Es
Viver).

Un primer nivell d'atenció: equip d'Atenció Primària del
centre de salut corresponent.

•

Unitats especialitzades:
•

Unitat de salut mental (USM):
• Sector Ponent de Mallorca, USM Son Pisà i USM Creu
Roja.
• Sector Migjorn de Mallorca, USM Emili Darder i USM
Pere Garau.
• Sector Llevant de Mallorca, USM Manacor.
• Sector Tramuntana de Mallorca, USM Inca.
• Eivissa i Formentera, USM Es Viver.
• Menorca, USM Menorca (Dalt Sant Joan i Canal Salat).

•

Unitat d'hospitalització breu (UHB), psiquiatria d'enllaç i
urgències psiquiàtriques:
• Sector Ponent de Mallorca, UHB Son Dureta (24 llits).
• Sector Migjorn de Mallorca, USB Son Llàtzer (24 llits).
• Sector Llevant de Mallorca, UHB Manacor (15 llits).
• Sector Tramuntana de Mallorca, UHB Inca (15 llits).
• Eivissa i Formentera, UHB Can Misses (18 llits).
• Menorca, UHB Hospital General Mateu Orfila (8 llits).

•

Unitat de trastorns de la conducta alimentària de l'Hospital
Universitari Son Dureta: 8 llits + hospital de dia de TCA +
consultes externes.

•

Equips de seguiment tractament assertiu comunitari
(ESAC):
• ESAC sector Migjorn de Mallorca (dependent de l'USM
Pere Garau).
• ESAC Eivissa i Formentera (dependent de l'USM Es
Viver).

•

Hospital de dia psiquiàtric (HDP):
• Sector Ponent de Mallorca, HDP Son Dureta.
• Sector Migjorn de Mallorca, HDP Son Llàtzer.
• Sector Tramuntana de Mallorca, HDP Inca.
• Eivissa i Formentera, HDP Es Viver (Can Misses).
• Menorca, HDP Hospital General Mateu Orfila.

Hospital de dia psiquiàtric (HDP):
• Sector Ponent de Mallorca, HDP Son Dureta.
• Sector Migjorn de Mallorca, HDP Son Llàtzer.
• Sector Tramuntana de Mallorca, HDP Inca.
• Eivissa i Formentera, HDP Es Viver (Can Misses).
• Menorca, HDP Hospital General Mateu Orfila.

Dispositius de rehabilitació dependents del Servei de Salut
per a pacients amb trastorn mental greu:
•

Unitat comunitària de rehabilitació (UCR):
• Sector Ponent de Mallorca, UCR Serralta.
• Sector Migjorn de Mallorca, UCR Son Gibert.
• Sector Llevant de Mallorca, UCR Manacor.
• Sector Tramuntana de Mallorca, UCR Inca.
• Menorca, UCR Sant Miquel.

•

Unitat de mitja estada (UME):
• Mallorca, UME Lluerna (24 llits) i UME Galatzó (24
llits).
• Menorca, UME Sant Miquel (15 llits).

•

Unitat de subaguts de l'àrea de salut mental de GESMA (24
llits).

•

Unitat de llarga estada (ULE) de l'àrea de salut mental de
GESMA (15 llits).

•

Servei d'atenció residencial comunitari (SARC) de l'àrea de
salut mental de GESMA:
• Pisos tutelats, 7 places.
• Pisos supervisats, 32 places.
• Miniresidències (Inca 12 places, Es Vivero 18 places).

•

Servei d'integració i inserció laboral (SIL) de l'àrea de salut
de GESMA.
Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Dispositius de rehabilitació dependents del Servei de Salut
per a pacients amb trastorn mental greu:
•

Unitat comunitària de rehabilitació (UCR):
• Sector Ponent de Mallorca, UCR Serralta.
• Sector Migjorn de Mallorca, UCR Son Gibert.
• Sector Llevant de Mallorca, UCR Manacor.
• Sector Tramuntana de Mallorca, UCR Inca.
• Menorca, UCR Sant Miquel.

•

Unitat de mitja estada (UME):
• Mallorca, UME Lluerna (24 llits) i UME Galatzó (24
llits).
• Menorca, UME Sant Miquel (15 llits).

•

Unitat de subaguts de l'àrea de salut mental de GESMA (24
llits).

Ordre de Publicació
R)
A la pregunta RGE núm. 13300/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a serveis disponibles
a l'àmbit de la salut mental (III). (BOPIB núm. 99, de 16
d'octubre de 2009).
Quins serveis hi ha disponibles a les Illes Balears per a les
persones de 41 a 65 anys amb una malaltia de salut mental,
atenent els diferents perfils de gravetat d'aquesta malaltia?
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•

Unitat de llarga estada (ULE) de l'àrea de salut mental de
GESMA (15 llits).

•

Servei d'atenció residencial comunitari (SARC) de l'àrea de
salut mental de GESMA:
• Pisos tutelats, 7 places.
• Pisos supervisats, 32 places.
• Miniresidències (Inca 12 places, Es Vivero 18 places).

•

•

Equips de seguiment tractament assertiu comunitari
(ESAC):
• ESAC sector Migjorn de Mallorca (dependent de l'USM
Pere Garau).
• ESAC Eivissa i Formentera (dependent de l'USM Es
Viver).

•

Hospital de dia psiquiàtric (HDP):
• Sector Ponent de Mallorca, HDP Son Dureta.
• Sector Migjorn de Mallorca, HDP Son Llàtzer.
• Sector Tramuntana de Mallorca, HDP Inca.
• Eivissa i Formentera, HDP Es Viver (Can Misses).
• Menorca, HDP Hospital General Mateu Orfila.

Servei d'integració i inserció laboral (SIL) de l'àrea de salut
de GESMA.
Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

Dispositius de rehabilitació dependents del Servei de Salut
per a pacients amb trastorn mental greu:
•

Unitat comunitària de rehabilitació (UCR):
• Sector Ponent de Mallorca, UCR Serralta.
• Sector Migjorn de Mallorca, UCR Son Gibert.
• Sector Llevant de Mallorca, UCR Manacor.
• Sector Tramuntana de Mallorca, UCR Inca.
• Menorca, UCR Sant Miquel.

•

Unitat de mitja estada (UME):
• Mallorca, UME Lluerna (24 llits) i UME Galatzó (24
llits).
• Menorca, UME Sant Miquel (15 llits).

•

Unitat de subaguts de l'àrea de salut mental de GESMA (24
llits).

•

Unitat de llarga estada (ULE) de l'àrea de salut mental de
GESMA (15 llits).

•

Servei d'atenció residencial comunitari (SARC) de l'àrea de
salut mental de GESMA:
• Pisos tutelats, 7 places.
• Pisos supervisats, 32 places.
• Miniresidències (Inca 12 places, Es Vivero 18 places).

•

Servei d'integració i inserció laboral (SIL) de l'àrea de salut
de GESMA.

•

Psicogeriàtric de l'àrea de salut mental de GESMA (60
places).

S)
A la pregunta RGE núm. 13301/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a serveis disponibles
a l'àmbit de la salut mental (IV). (BOPIB núm. 99, de 16
d'octubre de 2009).
Quins serveis hi ha disponibles a les Illes Balears per a
persones de més de 65 anys amb una malaltia de salut mental,
atenent els diferents perfils de gravetat d'aquesta malaltia?
La xarxa de salut mental a les Illes Balears per atendre les
persones de més de 65 anys amb una malaltia de salut mental,
atenent els diferents perfils de gravetat d'aquesta malaltia,
disposa dels serveis següents:
Un primer nivell d'atenció: equip d'Atenció Primària del
centre de salut corresponent.
Unitats especialitzades:
•

•

•

Unitat de salut mental (USM):
• Sector Ponent de Mallorca, USM Son Pisà i USM Creu
Roja.
• Sector Migjorn de Mallorca, USM Emili Darder i USM
Pere Garau.
• Sector Llevant de Mallorca, USM Manacor.
• Sector Tramuntana de Mallorca, USM Inca.
• Eivissa i Formentera, USM Es Viver.
• Menorca, USM Menorca (Dalt Sant Joan i Canal Salat).
Unitat d'hospitalització breu (UHB), psiquiatria d'enllaç i
urgències psiquiàtriques:
• Sector Ponent de Mallorca, UHB Son Dureta (24 llits).
• Sector Migjorn de Mallorca, USB Son Llàtzer (24 llits).
• Sector Llevant de Mallorca, UHB Manacor (15 llits).
• Sector Tramuntana de Mallorca, UHB Inca (15 llits).
• Eivissa i Formentera, UHB Can Misses (18 llits).
• Menorca, UHB Hospital General Mateu Orfila (8 llits).
Unitat de trastorns de la conducta alimentària de l'Hospital
Universitari Son Dureta: 8 llits + hospital de dia de TCA +
consultes externes.

Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 13302/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a quantia
pressupostària dedicada a l'àmbit de la salut mental (I).
(BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).
Quina quantia pressupostària es dedica actualment a
l'atenció a persones amb malaltia de salut mental a través dels
diferents serveis existents a l'actualitat dedicats als usuaris de
0 a 18 anys?
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Els sistemes d'informació de comptabilitat analítica
pressupostària no poden discriminar amb la certesa adequada el
cost per cada tram d'edat.
La quantia pressupostària que el Servei de Salut de les Illes
Balears va dedicar l'any 2008 a l'atenció a persones amb una
malaltia de salut mental a través dels diferents serveis existents
dedicats a tots els usuaris fou un total de 46,8 milions d'euros,
i la quantia pressupostària corresponent a farmàcia pel mateix
conceptes fou de 29 milions d'euros, el que fa un total de 75,8
milions d'euros.
Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 13302/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a quantia
pressupostària dedicada a l'àmbit de la salut mental (I).
(BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).
Quina quantia pressupostària es dedica actualment a
l'atenció a persones amb malaltia de salut mental a través dels
diferents serveis existents a l'actualitat dedicats als usuaris de
0 a 18 anys?
Els sistemes d'informació de comptabilitat analítica
pressupostària no poden discriminar amb la certesa adequada el
cost per cada tram d'edat.
La quantia pressupostària que el Servei de Salut de les Illes
Balears va dedicar l'any 2008 a l'atenció a persones amb una
malaltia de salut mental a través dels diferents serveis existents
dedicats a tots els usuaris fou un total de 46,8 milions d'euros,
i la quantia pressupostària corresponent a farmàcia pel mateix
conceptes fou de 29 milions d'euros, el que fa un total de 75,8
milions d'euros.
Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
V)
A la pregunta RGE núm. 13303/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a quantia
pressupostària dedicada a l'àmbit de la salut mental (II).
(BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).
Quina quantia pressupostària es dedica actualment a
l'atenció a persones amb malaltia de salut mental a través dels
diferents serveis existents a l'actualitat dedicats als usuaris de
19 a 40 anys?
Els sistemes d'informació de comptabilitat analítica
pressupostària no poden discriminar amb la certesa adequada el
cost per cada tram d'edat.
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La quantia pressupostària que el Servei de Salut de les Illes
Balears va dedicar l'any 2008 a l'atenció a persones amb una
malaltia de salut mental a través dels diferents serveis existents
dedicats a tots els usuaris fou un total de 46,8 milions d'euros,
i la quantia pressupostària corresponent a farmàcia pel mateix
conceptes fou de 29 milions d'euros, el que fa un total de 75,8
milions d'euros.
Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm. 13304/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a quantia
pressupostària dedicada a l'àmbit de la salut mental (III).
(BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).
Quina quantia pressupostària es dedica actualment a
l'atenció a persones amb malaltia de salut mental a través dels
diferents serveis existents a l'actualitat dedicats als usuaris de
41 a 65 anys?
Els sistemes d'informació de comptabilitat analítica
pressupostària no poden discriminar amb la certesa adequada el
cost per cada tram d'edat.
La quantia pressupostària que el Servei de Salut de les Illes
Balears va dedicar l'any 2008 a l'atenció a persones amb una
malaltia de salut mental a través dels diferents serveis existents
dedicats a tots els usuaris fou un total de 46,8 milions d'euros,
i la quantia pressupostària corresponent a farmàcia pel mateix
conceptes fou de 29 milions d'euros, el que fa un total de 75,8
milions d'euros.
Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Y)
A la pregunta RGE núm. 13305/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a quantia
pressupostària dedicada a l'àmbit de la salut mental (IV).
(BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).
Quina quantia pressupostària es dedica actualment a
l'atenció a persones amb malaltia de salut mental a través dels
diferents serveis existents a l'actualitat dedicats als usuaris de
més de 65 anys?
Els sistemes d'informació de comptabilitat analítica
pressupostària no poden discriminar amb la certesa adequada el
cost per cada tram d'edat.
La quantia pressupostària que el Servei de Salut de les Illes
Balears va dedicar l'any 2008 a l'atenció a persones amb una
malaltia de salut mental a través dels diferents serveis existents
dedicats a tots els usuaris fou un total de 46,8 milions d'euros,
i la quantia pressupostària corresponent a farmàcia pel mateix
conceptes fou de 29 milions d'euros, el que fa un total de 75,8
milions d'euros.
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Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 13306/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a concert de places
per a l'atenció de persones amb malaltia de salut mental.
(BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).
Quins concerts de places amb tot tipus d'organismes té el
Govern de les Illes Balears per atendre perdones amb
malalties de salut mental?
Aquesta informació està disponible al BOIB núm. 25, de 17
de febrer de 2009: anunci d'adjudicació del contracte marc de
gestió de serveis públics per activitat assistencial d'estades
d'hospitalització per a pacients del Servei de Salut amb trastorn
mental greu. Núm. de registre 2768, pàgines 22-23.
Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 13307/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a cost d'internament
de persones amb malaltia de salut mental (I). (BOPIB núm. 99,
de 16 d'octubre de 2009).
Quin cost té actualment l'internament hospitalari de
persones amb malaltia de salut mental?

Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AC)
A les preguntes RGE núm. 13399/09, 13400/09, 13401/09,
13402/09, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, relatives a CAIB Patrimoni (I, II, III, IV).
(BOPIB núm. 100, de 23 d'octubre de 2009).
Quants d'expedients d'adquisició i de lloguer d'immobles ha
tramitat CAIB Patrimoni SAU durant aquesta legislatura?
Expedients d'adquisició i de lloguer d'immobles tramitats
per la societat:
• Adquisició-compra, el 29 de maig del 2008, de l'immoble
situat al carrer del Palau Reial 14A i Conqueridor 9 (i
posterior lloguer a la Conselleria de Presidència).
• Contracte d'arrendament, amb opció de compra, d'un
immoble situat al carrer del Gremi Teixidors 10, i del Gremi
Passamaners 15.
Per quin motiu a la pàgina web de la Conselleria
d'Economia i Hisenda no figura informació sobre cap
expedient de la societat CAIB Patrimoni SAU referit a aquesta
legislatura?
La informació que hi ha publicada actualment a la pàgina
web és vigent.
Quins són els imports corresponents a ingressos
d'explotació, subvencions de capital rebudes, ingressos
patrimonials, despeses d'explotació, despeses financeres,
inversions i resultat d'explotació de la societat CAIB Patrimoni
SAU durant l'exercici tancat del 2008?

El cost que va tenir l'any 2008 per al Servei de Salut de les
Illes Balears l'internament hospitalari de persones amb malaltia
de salut mental fou de 32.866.650,45 euros.

Imports corresponents a:
Ingressos explotació/patrimonials

Palma, 9 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 13308/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a cost d'internament
de persones amb malaltia de salut mental (II). (BOPIB núm.
99, de 16 d'octubre de 2009).
Quin cost té actualment la reincidència d'internaments
hospitalaris de persones amb malaltia de salut mental?

Subvencions de capital(*)

726.089,74
0,00

Despeses d'explotació

-150.233,38

Despeses financeres

-519.430,07

Inversions
Resultat d'explotació 2008

3.609.098,39
-114.888,22

(*) Només s'han rebut aportacions per a la compensació de les pèrdues acumulades
448.853,54 euros.

Quins expedients de contractació ha iniciat la societat
CAIB Patrimoni SAU des de l'inici d'aquesta legislatura?
Expedients de contractació:

El cost que va tenir l'any 2008 per al Servei de Salut de les
Illes Balears la reincidència d'internaments hospitalaris de
persones amb malaltia de salut mental fou de 3.095.536,73.

•

Relació de contractes:
• Objecte del contracte: corredoria d'assegurances.
• Adjudicatari: Sa Nostra Assegurances NIF a07226038.
• Núm. de registre: DGSJ-760.
• Adreça: Camí de Son Fangos 100, edifici Mirall, 07007
Palma.
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•

•

Adquisició-compra, el 29 de maig del 2008, de l'immoble
situat al carrer Palau Reial 14A i Conqueridor 9, i posterior
lloguer a la Conselleria de Presidència.
Contracte d'arrendament, amb opció de compra, d'un
immoble situat al carrer del Gremi Teixidors 10 i al carrer
del Gremi Passamaners 15.
Palma, 10 de novembre de 2009.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Tramitació davant la Comissió de Drets Humans per a la
Proposició no de llei RGE núm. 14009/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14298/09, presentat pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, i acorda que la proposició no de llei esmentada,
relativa a denúncia de la detenció i judici en un tribunal militar
de set activistes sahrauís (BOPIB núm. 103, de 6 de novembre
d'enguany), es tramiti davant la Comissió de Drets Humans.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.
7698/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14341/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de la solAlicitud de compareixença esmentada, de l'Hble.
Sr. Conseller de Presidència, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre l'avantprojecte
de llei que el Govern de les Illes Balears està preparant i que
regularà els comicis als consells insulars, anunciat pel conseller.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Nomenament de la comissió tècnica de valoració de la
convocatòria per al proveïment del lloc de treball de director
de Seguretat del Parlament de les Illes Balears, mitjançant
concurs de mèrits.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre de 2009, acorda que la comissió tècnica de
valoració de la convocatòria esmentada, publicada al BOPIB
núm. 102, de 30 d'octubre d'enguany, tendrà la composició
següent:
President:
Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando, vicepresidenta primera del
Parlament de les Illes Balears.
Suplent: Hble. Sr. Pere Palau i Torres, secretari segon del
Parlament de les Illes Balears.
Vocals:
Sr. Lluís Isern i Estela, lletrat oficial major del Parlament de
les Illes Balears.
Suplent: Sr. Miquel Montserrat i Bibiloni, lletrat del
Parlament de les Illes Balears.
Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés, vicepresident segon del
Parlament de les Illes Balears.
Suplent: Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit, secretari primer
del Parlament de les Illes Balears.
Sra. Esperança Munar i Pascual.
Suplent: Sr. Marcos Pieras i Guasp.
Secretari:
Sr. Francesc Jiménez i Bestard, cap de Recursos Humans del
Parlament de les Illes Balears.
Sr. Jaume Cerdà i Bibiloni, cap de secció de Tresoreria del
Parlament de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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