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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

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 desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15302/09,
de l'Hble. Sra. Diputada  Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ronda sud al municipi de Sant
Antoni de Portmany. (BOPIB 108, d'11 de desembre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre 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 desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15307/09,
de l'Hble. Sra. Diputada  Marián Suárez i Ferreiro, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a descentralització i unificació de
l'112 i del 061. (BOPIB 108, d'11 de desembre de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15297/09,
de l'Hble. Sra. Diputada  Maria Rosa Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millorar la prevenció i el
tractament del càncer de mama. (BOPIB 108, d'11 de desembre
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 18 de desembre 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 desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15299/09,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a marca de "producte local".
(BOPIB 108, d'11 de desembre 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 18 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15303/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a races autòctones de les Pitiüses.
(BOPIB 108, d'11 de desembre 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 18 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15304/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució del mercat laboral.
(BOPIB 108, d'11 de desembre 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 18 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15305/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estabilitat del pacte de govern.
(BOPIB 108, d'11 de desembre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Consellera de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de desembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 106, de 27 de novembre de
2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15306/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a governabilitat de les Illes
Balears. (BOPIB 106, de 27 de novembre de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional sobre Aminatou Haidar i el

conflicte del Sàhara.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de desembre de 2009, aprovà la declaració institucional que
es transcriu a continuació:

“Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre Aminatou Haidar i el conflicte de Sàhara.

L’activista sahrauí pels drets humans Aminatou Haidar
manté des del passat dia 14 de novembre una vaga de fam per
reclamar el seu dret a retornar a la seva terra i a la seva llar. El
règim marroquí la va expulsar del Sàhara occidental i impedeix
el seu retorn, en una actuació contrària a la Declaració Universal
dels Drets Humans, que afirma que ningú no pot ser arrestat,
detingut ni exiliat arbitràriament, i al Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics, que estableix que ningú no pot ser
arbitràriament privat d’entrar al seu propi país. 

Aminatou Haidar ha patit persecució i ha conegut la presó
i la tortura del règim marroquí sense haver comès cap altre
delicte que defensar de manera pacífica els drets i les llibertats
del seu poble. 

Aminatou Haidar, que el passat mes de juliol va visitar el
Parlament de les Illes Balears, és la més reconeguda activista
sahrauí a favor dels drets humans, i la seva lluita li ha valgut
nombrosos guardons internacionals de prestigi.

El cas d’Aminatou Haidar, tot i el ressò mediàtic que ha
assolit, és un més dels episodis de la brutal repressió que el
règim marroquí exerceix contra qualsevol expressió de
residència o de reivindicació d’identitat sahrauí. El poble
sahrauí viu des del 1975 dividit entre l’exili dels campaments de
refugiats i la crueltat de l’ocupació, que nega als sahrauís totes
les llibertats i ha recorregut als mètodes de les desaparicions
forçades, la tortura i les detencions i els judicis arbitraris.

El Parlament de les Illes Balears expressa la seva exigència
al Marroc que permeti el retorn immediat d’Aminatou Haidar a
El Aaiun, al Sàhara occidental, i demana al Govern espanyol
que intensifiqui els seus esforços en aquesta direcció, incloent
les mesures de pressió davant el Marroc que estan al seu abast.

El Parlament de les Illes Balears reitera la seva denúncia de
la greu situació de violacions dels drets humans que es viu al
Sàhara ocupat, i expressa el seu convenciment que el conflicte
no té altra solució que la plena aplicació de la legalitat
internacional, que reconeix el poble sahrauí com a legítim
propietari de la sobirania sobre el Sàhara occidental.

Parlament de les Illes Balears, 17 de desembre de 2009".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 15301/09.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 desembre de 2009, atès l'escrit RGE núm. 15346/09,
presentat pel Govern de les Illes Balears, quedà ajornada la
pregunta indicada, del diputat Hble. Sr. Josep S. Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de la
gestió del Museu de Menorca al Consell Insular de Menorca
(BOPIB núm. 108, d'11 de desembre de 2009)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 15300/09.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 desembre de 2009, quedà retirada la pregunta indicada, del
diputat Hble. Sr. Antoni Garcías i Simón, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Llotjadigital.com (BOPIB núm. 108, d'11
de desembre de 2009), atès l'escrit RGE núm. 15377/09,
presentat per aquest diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 15298/09.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 desembre de 2009, quedà retirada la pregunta indicada, de la
diputada Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projecte PRAXIS (BOPIB
núm. 108, d'11 de desembre de 2009), atès l'escrit RGE núm.
15347/09, presentat per aquesta diputada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
Derogació del Decret llei 4/2009, de mesures urgents en

matèria d'ordenació del territori i medi ambient (RGE núm.
15285/09).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de desembre de 2009 va derogar, després de tres votacions amb
el resultat de 29 vots a favor, 29 en contra i 1 abstenció, el
decret llei esmentat, de 27 de novembre d'enguany, publicat al
BOIB núm. 174 de 28 de novembre, amb rectificació d'errades
materials al BOIB núm. 177 de 5 de desembre.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
Validació del Decret llei 5/2009, de mesures relatives al

servei públic regular de viatgers per carretera de les Illes
Balears i de determinades disposicions en matèria urbanística
(RGE núm. 15286/09).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de desembre de 2009 va validar, per 29 vots a favor, cap en
contra i 29 abstencions, el decret llei esmentat, de 27 de
novembre d'enguany, publicat al BOIB núm. 174 de 28 de
novembre.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 1149/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2009 de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca. (BOPIB núm. 92, de 31 de juliol de 2009).

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar o
projectar la Conselleria d'Agricultura i Pesca o les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant l'any 2009?

Durant aquest any es finalitzaran les obres de reutilització de
les aigües residuals previstes al conveni de colAlaboració entre
el MARM i la CAIB. El cost de les obres és de 8.217.764 euros,
i el de l'adquisició del terreny, 262.664 euros.
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A més, s'ajudaran a finançar els projectes que presentin els
particulars a les distintes línies d'ajudes de la conselleria.

Palma, 15 de desembre de 2009.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 12814/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
ajudes del Proagro a Menorca. (BOPIB núm. 98, de 9
d'octubre de 2009).

En què s'han traduït, realment, les anunciades ajudes del
Proagro a Menorca?

Les ajudes del Pla pilot a Menorca han consistit en la
inversió en les explotacions lleteres de l'illa d'un total
d'1.175.000 euros, més el pla de xoc de Menorca que ha suposat
1.700.000 euros. En total s'han invertit 2.875.000 euros en les
explotacions lleteres de Menorca en les convocatòries que
aquesta conselleria ha tret per a l'any 2008.

Per a l'any 2009 s'ha firmat un conveni d'1.700.000 euros
amb el Consell Insular de Menorca per destinar al sector
ramader de Menorca.

Palma, 15 de desembre de 2009.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció errates del BOPIB núm. 109, de 18 de desembre
de 2009.

- Pàg. 3767 i 3791. Compareixences, apartat B)
On diu: RGE núm. 11714/09
Hi ha de dir: RGE núm. 7104/09

- Pàg. 3768 i 3793. Respostes a preguntes, apartat C)
On diu: RGE núm. 12802/09
Hi ha de dir: RGE núm. 13908/09

- Pàg. 3768 i 3794. SolAlicituds de compareixença, apartat A)
On diu: RGE núm. 15261/09
Hi ha de dir: RGE núm. 15361/09
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