
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  DL. PM. 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 29 de gener de 2010 VII legislatura Núm. 113  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 47/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb l'aplicació de la Llei 5/2008, de
14 de maig, d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública. 3876

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 41/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de
pacients a altres centres. 3878

B) RGE núm. 42/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de
pacients a altres centres. 3878

C) RGE núm. 43/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de
pacients a altres centres. 3878

D) RGE núm. 44/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de
pacients a altres centres. 3879

E) RGE núm. 117/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions de 2010 del
Govern de les Illes Balears (I). 3879

F) RGE núm. 118/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions de 2010 del
Govern de les Illes Balears (II). 3879

G) RGE núm. 119/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions de 2010 del
Govern de les Illes Balears (III). 3879



3870 BOPIB núm. 113 - 29 de gener de 2010

H) RGE núm. 120/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions de 2010 del
Govern de les Illes Balears (IV). 3879

I) RGE núm. 121/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions de 2010 del
Govern de les Illes Balears (V). 3879

J) RGE núm. 122/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions de 2010 del
Govern de les Illes Balears (VI). 3879

K) RGE núm. 123/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions de 2010 del
Govern de les Illes Balears (VII). 3880

L) RGE núm. 124/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions de 2010 del
Govern de les Illes Balears (VIII). 3880

M) RGE núm. 125/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions de 2010 del
Govern de les Illes Balears (IX). 3880

N) RGE núm. 126/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions de 2010 del
Govern de les Illes Balears (X). 3880

O) RGE núm. 127/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia per llei de
l'atenció domiciliària (I). 3880

P) RGE núm. 128/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia per llei de
l'atenció domiciliària (II). 3880

Q) RGE núm. 129/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia per llei de
l'atenció domiciliària (III). 3881

R) RGE núm. 130/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia per llei de
l'atenció domiciliària (IV). 3881

S) RGE núm. 131/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia per llei de
l'atenció domiciliària (V). 3881

T) RGE núm. 132/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia per llei de
l'atenció domiciliària (VI). 3881

U) RGE núm. 234/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i Consell
Insular de Mallorca (I). 3881

V) RGE núm. 235/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i Consell
Insular de Mallorca (II). 3881

X) RGE núm. 236/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i Consell
Insular de Menorca (I). 3881

Y) RGE núm. 237/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i Consell
Insular de Menorca (II). 3882

Z) RGE núm. 238/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i Consell
Insular d'Eivissa (I). 3882

AA) RGE núm. 239/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnat d'altres
capacitats. 3882

AB) RGE núm. 240/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abandonament
prematur i fracàs escolar. 3882

AC) RGE núm. 241/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació del
personal sanitari. 3882



BOPIB núm. 113 - 29 de gener de 2010 3871

AD) RGE núm. 242/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i Consell
Insular d'Eivissa (II). 3882

AE) RGE núm. 243/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i municipis
de Mallorca. 3882

AF) RGE núm. 244/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i municipis
de Menorca. 3883

AG) RGE núm. 245/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i municipis
d'Eivissa. 3883

AH) RGE núm. 246/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa de
guarderies als centres sanitaris. 3883

AI) RGE núm. 247/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesa de diàleg
social. 3883

AJ) RGE núm. 248/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació en
igualtat entre dones i homes. 3883

AK) RGE núm. 249/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudi per estudis
a fills i filles de víctimes de violència de gènere. 3883

AL) RGE núm. 250/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Institut Balear
de la Dona i Conselleria de Treball i Formació. 3883

AM) RGE núm. 251/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i Consell
Insular de Formentera (I). 3884

AN) RGE núm. 252/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i Consell
Insular de Formentera (II). 3884

AO) RGE núm. 253/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i consells
insulars. 3884

AP) RGE núm. 254/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis de
l'Institut Balear de la Dona. 3884

AQ) RGE núm. 255/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació en
igualtat a l'administració autonòmica. 3884

AR) RGE núm. 256/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol
interadministratiu de violència de gènere. 3884

AS) RGE núm. 257/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació
de dones al sector comercial. 3884

AT) RGE núm. 258/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació
de dones al sector primari. 3885

AU) RGE núm. 259/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació en
igualtat als CEP. 3885

AV) RGE núm. 260/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació de
la xarxa de centres d'acollida per víctimes de violència de gènere. 3885

AX) RGE núm. 261/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fundació balear
d'ajuda a la reinserció. 3885

AY) RGE núm. 262/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a
persones celíaques. 3885



3872 BOPIB núm. 113 - 29 de gener de 2010

AZ) RGE núm. 263/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a memòria dels
poders públics. 3885

BA) RGE núm. 264/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informes
d'impactes de gènere. 3885

BB) RGE núm. 265/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvenció de
projectes de foment d'igualtat d'oportunitats. 3886

BC) RGE núm. 266/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coordinació
d'ordres de protecció. 3886

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 292/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a distribució de recursos
econòmics a instalAlacions esportives. 3886

B) RGE núm. 293/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni amb el sector
hoteler d'Eivissa. 3887

C) RGE núm. 294/10, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a respecte
al Parlament en el codi ètic del Govern. 3887

D) RGE núm. 295/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de les
persones en atur a les Illes Balears. 3887

E) RGE núm. 296/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prescripció d'una
infracció greu a la pedrera de Sa Creu de Santanyí. 3887

F) RGE núm. 297/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tramitació del Projecte
de llei de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears. 3887

G) RGE núm. 298/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cogestió
aeroportuària. 3887

H) RGE núm. 299/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a cogestió aeroportuària. 3887

I) RGE núm. 300/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra el
tabaquisme. 3887

J) RGE núm. 301/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a darrera edició de
FITUR. 3888

K) RGE núm. 302/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a encesa digital a
Mallorca. 3888

L) RGE núm. 303/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Luisa Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
d'informació sanitària per a joves. 3888

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 213/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la
xarxa de cases d'acollida per a dones víctimes de violència de gènere. 3889

B) RGE núm. 214/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la
xarxa de cases d'acollida per a dones víctimes de violència de gènere (II). 3889

C) RGE núm. 215/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de la
xarxa de cases d'acollida per a dones víctimes de violència de gènere (III). 3889



BOPIB núm. 113 - 29 de gener de 2010 3873

D) RGE núm. 216/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recinte firal
a Son Bordoy (I). 3890

E) RGE núm. 217/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recinte firal
a Son Bordoy (II). 3890

F) RGE núm. 218/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserva
estratègica de sòl de Son Bordoy (I). 3890

G) RGE núm. 219/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserva
estratègica de sòl de Son Bordoy (II). 3890

H) RGE núm. 220/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserva
estratègica de sòl de Son Bordoy (III). 3890

I) RGE núm. 221/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserva
estratègica de sòl de Son Bordoy (IV). 3890

J) RGE núm. 222/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserva
estratègica de sòl de Son Bordoy (V). 3890

K) RGE núm. 223/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserva
estratègica de sòl de Son Bordoy (VI). 3891

L) RGE núm. 224/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserva
estratègica de sòl de Son Bordoy. 3891

M) RGE núm. 225/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació per
part del Govern de la Llei 5/2008 (I). 3891

N) RGE núm. 226/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació per
part del Govern de la Llei 5/2008 (II). 3891

O) RGE núm. 227/10, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió de
l'expedient 6/2008 de SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma. 3891

P) RGE núm. 228/10, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió de
l'expedient 6/2008 de SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma (II). 3891

Q) RGE núm. 229/10, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Son Bordoy (I).
3892

R) RGE núm. 230/10, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Son Bordoy (II).
3892

S) RGE núm. 231/10, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Son Bordoy (III).
3892

T) RGE núm. 232/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes de
seguretat en l'administració de la píndola del dia després. 3892

U) RGE núm. 233/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control per evitar
l'administració repetida de la píndola del dia després. 3892

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm.62/10, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a presidència espanyola al Consell de la Unió Europea. 3893

B) RGE núm. 210/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reeducació de maltractadors. 3893

C) RGE núm. 211/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'igualtat de l'administració autonòmica de les Illes Balears.
3894



3874 BOPIB núm. 113 - 29 de gener de 2010

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 48/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a auditoria de la gestió de l'Hospital de Can Misses. 3894

B) RGE núm. 137/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció i valoració dels anglicismes de Menorca. 3895

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 9923/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José Miguel Mayans i Serra, relativa a delimitació de les
aigües interiors d'Eivissa i Formentera. 3895

B) A la pregunta RGE núm. 9924/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José Miguel Mayans i Serra, relativa a senyalitzacions reserva
marina d'Es Freus. 3895

C) A la pregunta RGE núm. 992/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José Miguel Mayans i Serra, relativa a peix nostre a
Formentera. 3896

D) A la pregunta RGE núm. 9926/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José Miguel Mayans i Serra, relativa a mesures per abaratir
els costos dels combustibles. 3896

E) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 12112/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberà, relativa
a consorci Eivissa patrimoni de la humanitat. 3896

F) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 12114/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberà, relativa
a redacció d'un avanç de modificació del PGOU dels terrenys de Son Busquets. 3896

G) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 12115/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberà,
relativa a redacció d'un avanç de modificació del PGOU dels terrenys de Son Simonet. 3897

H) A les preguntes RGE núm. 13284/09 i 13285/09, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relatives
a finançament i partides pressupostàries destinades al pati de Sa Lluna d'Alaior. 3897

I) A la pregunta RGE núm. 15187/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a subvenció per
al pati de Sa Lluna d'Alaior. 3897

J) A les preguntes RGE núm. 15188/09, 15189/09 i 15219/09 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relatives a
estat de la tramitació de projectes a l'empara del "Decret Nadal". 3898

K) A la pregunta RGE núm. 15218/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a programa de les 12
oportunitats. 3898

L) A la pregunta RGE núm. 15220/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a previsió de resolució de
les solAlicituds presentades a l'empara del "Decret Nadal". 3898

M) A la pregunta RGE núm. 15221/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a campaments d'estiu
2010. 3899

N) A la pregunta RGE núm. 15222/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a comissió
interdepartamental de joventut? 3899

O) A la pregunta RGE núm. 15350/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a llocs de feina que
es perdran a les Illes Balears quan es posin en marxa les noves oficines liquidadores. 3899

P) A la pregunta RGE núm. 15351/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a indemnitzacions
abonades al Sr. Francisco Cárceles. 3899

Q) A la pregunta RGE núm. 15352/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a nombre de
pacients traslladats a centres sanitaris fora de la nostra comunitat autònoma. 3900



BOPIB núm. 113 - 29 de gener de 2010 3875

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 135/09, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.
3900

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 15301/09. 3900

B) Retirada de les solAlicituds de compareixença RGE núm. 13848/09 i 13849/09. 3900

C) Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 3166/09 i 11729/08. 3900

4. INFORMACIONS

A) Adscripció al Grup Parlamentari Socialista del diputat Marc I. Pons i Pons. 3900

B) Substitucions a diverses comissions. 3901



3876 BOPIB núm. 113 - 29 de gener de 2010

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 47/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en relació amb l'aplicació de la Llei
5/2008, de 14 de maig, d'actuacions urgents destinades a
l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública, amb
tramitació pel procediment d'urgència. (Mesa de 27 de gener
de 2010).

Palma, a 27 de gener de 2010.
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 del Govern en relació amb l'aplicació de la Llei
5/2008, de 14 de maig, d'actuacions urgents destinades a
l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública.

Així mateix, ateses les repercussions que es deriven de la
política del Govern quant a l'aplicació de la Llei 5/2008
esmentada, pel que fa als expedients que es relacionen a
continuació, el Grup Parlamentari Popular, d'acord amb el que
es preveu als articles 95 i següents del Reglament del
Parlament, solAlicita l'aplicació del procediment d'urgència a
aquesta iniciativa.

Interessat a conèixer la política del Govern en relació a
l’aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions
urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de
protecció pública, i concretament en relació als expedients que
es relacionen a continuació:

- Avinguda S’Olivera, 62, de Calvià. Expedient 2/2008.
- Avinguda Joan Servera Camps i carrer de Davant s’Hort,

de Son Servera. Expedient 5/2008.
- SUNP 76-01 de Son Bordoy, de Palma. Expedient 6/2008.

El Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre aquest extrem.

Palma, a 7 de gener de 2010.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 41/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
trasllat de pacients a altres centres. (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 42/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
trasllat de pacients a altres centres. (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 43/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
trasllat de pacients a altres centres. (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 44/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
trasllat de pacients a altres centres. (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 117/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
de 2010 del Govern de les Illes Balears (I). (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 118/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
de 2010 del Govern de les Illes Balears (II). (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 119/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
de 2010 del Govern de les Illes Balears (III). (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 120/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
de 2010 del Govern de les Illes Balears (IV). (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 121/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
de 2010 del Govern de les Illes Balears (V). (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 122/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
de 2010 del Govern de les Illes Balears (VI). (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 123/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
de 2010 del Govern de les Illes Balears (VII). (Mesa de 27 de
gener de 2010).
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RGE núm. 124/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
de 2010 del Govern de les Illes Balears (VIII). (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 125/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
de 2010 del Govern de les Illes Balears (IX). (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 126/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
de 2010 del Govern de les Illes Balears (X). (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 127/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia per
llei de l'atenció domiciliària (I). (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 128/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia per
llei de l'atenció domiciliària (II). (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 129/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia per
llei de l'atenció domiciliària (III). (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 130/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia per
llei de l'atenció domiciliària (IV). (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 131/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia per
llei de l'atenció domiciliària (V). (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 132/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia per
llei de l'atenció domiciliària (VI). (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 234/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i
Consell Insular de Mallorca (I). (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 235/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i
Consell Insular de Mallorca (II). (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 236/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i
Consell Insular de Menorca (I). (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 237/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i
Consell Insular de Menorca (II). (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 238/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i
Consell Insular d'Eivissa (I). (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 239/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alumnat d'altres capacitats. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 240/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abandonament prematur i fracàs escolar. (Mesa de 27 de gener
de 2010).

RGE núm. 241/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
formació del personal sanitari. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 242/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i
Consell Insular d'Eivissa (II). (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 243/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i
municipis de Mallorca. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 244/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i
municipis de Menorca. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 245/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i
municipis d'Eivissa. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 246/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa
de guarderies als centres sanitaris. (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 247/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesa
de diàleg social. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 248/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
formació en igualtat entre dones i homes. (Mesa de 27 de gener
de 2010).

RGE núm. 249/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudi
per estudis a fills i filles de víctimes de violència de gènere.
(Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 250/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Institut
Balear de la Dona i Conselleria de Treball i Formació. (Mesa
de 27 de gener de 2010).
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RGE núm. 251/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i
Consell Insular de Formentera (I). (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 252/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i
Consell Insular de Formentera (II). (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 253/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IBD i
consells insulars. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 254/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis de l'Institut Balear de la Dona. (Mesa de 27 de gener
de 2010).

RGE núm. 255/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
formació en igualtat a l'administració autonòmica. (Mesa de
27 de gener de 2010).

RGE núm. 256/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocol interadministratiu de violència de gènere. (Mesa de
27 de gener de 2010).

RGE núm. 257/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de dones al sector comercial. (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 258/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de dones al sector primari. (Mesa de 27 de gener
de 2010).

RGE núm. 259/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
formació en igualtat als CEP. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 260/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ocupació de la xarxa de centres d'acollida per víctimes de
violència de gènere. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 261/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Fundació balear d'ajuda a la reinserció. (Mesa de 27 de gener
de 2010).

RGE núm. 262/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
a persones celíaques. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 263/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
memòria dels poders públics. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 264/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informes d'impactes de gènere. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 265/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvenció de projectes de foment d'igualtat d'oportunitats.
(Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 266/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinació d'ordres de protecció. (Mesa de 27 de gener de
2010).

Palma, a 27 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de pacients de Formentera traslladats a
centres assistencials d'altres comunitats autònomes per a
diagnòstic i/o tractament? Indicau-ne el motiu del trasllat.

Palma, a 11 de gener de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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 escrita.

Quin és el nombre de pacients de Menorca traslladats a
centres assistencials d'altres comunitats autònomes per a
diagnòstic i/o tractament? Indicau-ne el motiu del trasllat.

Palma, a 11 de gener de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre de pacients d'Eivissa traslladats a centres
assistencials d'altres comunitats autònomes per a diagnòstic i/o
tractament? Indicau-ne el motiu del trasllat.

Palma, a 11 de gener de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de pacients de Mallorca traslladats a
centres assistencials d'altres comunitats autònomes per a
diagnòstic i/o tractament? Indicau-ne el motiu del trasllat.

Palma, a 11 de gener de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar dia
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per al present
exercici per un valor de 1.061 milions d'euros. Quins projectes
específics s'inclouen en aquesta quantia i amb quin cost per part
de cada projecte?

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar dia
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per al present
exercici per un valor de 1.061 milions d'euros. En quin estat
d'execució es troben els projectes inclosos en aquesta quantia a
data de 14 de gener de 2010?

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar dia
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per al present
exercici per un valor de 1.061 milions d'euros. Quin termini es
té previst per a la finalització de cada actuació?

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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 escrita.

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar dia
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per al present
exercici per un valor de 1.061 milions d'euros. Quin termini
d'execució està previst per a les accions incloses en aquesta
quantia?

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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 escrita.

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar dia
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per al present
exercici per un valor de 1.061 milions d'euros. Quin és l'origen
dels doblers que faran possible el finançament de les accions
incloses en aquesta quantia?

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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El president del Govern de les Illes Balears va anunciar dia
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per al present
exercici per un valor de 1.061 milions d'euros, que faran
possible el manteniment de 35.800 llocs de feina. Com justifica
el càlcul d'aquest nombre de llocs de feina que afirma que es
mantindran?

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar dia
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per al present
exercici per un valor de 1.061 milions d'euros, que faran
possible el manteniment de 35.800 llocs de feina. Quants
d'aquests llocs de feina serà possible mantenir una vegada
finalitzades les actuacions previstes dins el total de la quantia
econòmica anunciada?

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar dia
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per al present
exercici per un valor de 1.061 milions d'euros. Quines quanties
considera el Govern que seran necessàries per a l'explotació i el
manteniment de les infraestructures anunciades, una vegada que
estiguin finalitzades?

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar dia
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per al present
exercici per un valor de 1.061 milions d'euros, que suposaran un
canvi al model productiu de la nostra comunitat. Quines són les

raons fonamentals en les quals es basa per afirmar que aquestes
actuacions provocaran l'esmentat canvi de model?

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar dia
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per al present
exercici per un valor de 1.061 milions d'euros, que faran
possible el manteniment de 35.800 llocs de feina. Hi ha estudis
acreditats que confirmin aquesta dada?

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb data 2 de desembre de 2009, la consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració va anunciar que les persones
amb discapacitat tendran garantida l'ajuda a domicili per llei.
Quin cost té constància el Govern que tendrà aquesta mesura?

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb data 2 de desembre de 2009, la consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració va anunciar que les persones
amb discapacitat tendran garantida l'ajuda a domicili per llei. A
quina quantitat d'usuaris calcula el Govern que afectarà
l'anunciada llei i de quins perfils de discapacitat?
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Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb data 2 de desembre de 2009, la consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració va anunciar que les persones
amb discapacitat tendran garantida l'ajuda a domicili per llei. En
quin punt es troba el procés de tramitació de la llei esmentada?

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb data 2 de desembre de 2009, la consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració va anunciar que les persones
amb discapacitat tendran garantida l'ajuda a domicili per llei. En
quin termini s'estima que serà efectiva aquesta mesura?

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb data 2 de desembre de 2009, la consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració va anunciar que les persones
amb discapacitat tendran garantida l'ajuda a domicili per llei. En
quin exercici pressupostari s'inclouran les partides econòmiques
que han de fer possible l'aplicació efectiva de la mesura
anunciada?

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb data 2 de desembre de 2009, la consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració va anunciar que les persones
amb discapacitat tendran garantida l'ajuda a domicili per llei.
Quina instància administrativa serà l'encarregada de l'aplicació
de la mesura esmentada?

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions té previst engegar l'Institut Balear de la
Dona amb el Consell Insular de Mallorca l'any 2010?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions s'han duit a terme per part de l'Institut
Balear de la Dona amb el Consell Insular de Mallorca durant
l'any 2009?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions té previst engegar l'Institut Balear de la
Dona amb el Consell Insular de Menorca l'any 2010?
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Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions va engegar l'Institut Balear de la Dona
amb el Consell Insular de Menorca durant l'any 2009?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions té previst engegar l'Institut Balear de la
Dona amb el Consell Insular d'Eivissa l'any 2010?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines dotacions té previst augmentar la Conselleria
d'Educació i Cultura i a quins centres educatius de les nostres
illes, per tal d'aplicar programes d'enriquiment curricular durant
el curs escolar 2009-2010?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures té previst implantar la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal de prevenir l'abandonament
prematur i el fracàs escolar durant el curs escolar 2009-2010?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
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.

Quins programes té previst durant l'any 2010 engegar la
Conselleria de Salut i Consum dins la formació continuada del
personal sanitari, amb contingut interdisciplinar, que permeti
una millor prevenció i tractament de la violència de gènere?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions varen engegar de manera conjunta
l'Institut Balear de la Dona i el Consell Insular d'Eivissa l'any
2009?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
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.

Quins municipis de l'illa de Mallorca, per quines actuacions
i quanties econòmiques varen engegar acords amb l'Institut
Balear de la Dona de maneja conjunta durant el 2009? 

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
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.

Quins municipis de l'illa de Menorca, per quines actuacions
i quanties econòmiques varen engegar acords amb l'Institut
Balear de la Dona de maneja conjunta durant el 2009? 

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
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.

Quins municipis de l'illa d'Eivissa, per quines actuacions i
quanties econòmiques varen engegar acords amb l'Institut
Balear de la Dona de maneja conjunta durant el 2009? 

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions té previst fer el Govern per tal d'implantar
guarderies infantils en els centres sanitaris de les illes per a les
persones d'aquests centres amb fills i filles en edat infantil, amb
la finalitat d'apropar aquests serveis a les persones treballadores
de l'àmbit sanitari que ho necessitin?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
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.

Quantes actuacions de les que ha desenvolupat el Govern
amb la finalitat d'incentivar que a les negociacions colAlectives
s'estableixin mesures d'acció positiva que afavoreixin l'accés al
treball de les dones, l'eliminació de situacions de discriminació

de les dones en les seves condicions laborals, així com mesures
de conciliació per a les persones treballadores, dins el marc de
la Mesa de Diàleg Social han tingut un resultat positiu?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions té previst dur a terme el Govern per tal
d'ampliar l'oferta de formació en l'àmbit de la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes per al personal al seu càrrec
durant l'any 2010?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha desenvolupat el Govern de les Illes
Balears per tal d'ajudar les famílies amb menors recursos
econòmics que siguin víctimes de la violència de gènere perquè
els seus fills i filles puguin continuar els seus estudis després de
l'ensenyament obligatori?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions conjuntes han desenvolupat l'Institut
Balear de la Dona i la Conselleria de Treball i Formació durant
l'any 2009?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions va engegar l'Institut Balear de la Dona
amb el Consell Insular de Formentera durant l'any 2009?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions té previst engegar l'Institut Balear de la
Dona amb el Consell Insular de Formentera durant l'any 2010?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines quantitats econòmiques té previstes l'Institut Balear
de la Dona en relació amb la signatura de convenis amb
cadascun dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera per a l'any 2010?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
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.

Quins convenis i/o acords de colAlaboració ha firmat el
Govern i/o l'Institut Balear de la Dona amb empreses privades
per tal d'informar i sensibilitzar envers la violència de gènere
durant l'any 2009?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)
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.

Quins cursets de formació en igualtat i prevenció de la
violència de gènere ha desenvolupat el Govern de les Illes
Balears per al personal de les diferents administracions
públiques?; especificau-ne els llocs d'impartició, les dades
d'execució, la duració dels cursets, el sector destinatari i el
nombre de persones assistents durant l'any 2009.

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions s'han duit a terme per part de l'Institut
Balear de la Dona per tal d'implantar i aplicar el protocol
interadministratiu de detecció, prevenció i atenció de la
violència de gènere?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha desenvolupat el Govern per tal
d'incorporar i/o mantenir les dones dins els sectors comercial i
industrial de les nostres illes durant els anys 2008 i 2009?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha desenvolupat el Govern per tal
d'incorporar i/o mantenir les dones dins els sectors agrícola,
ramader i pesquer de les nostres illes durant els anys 2008 i
2009?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
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.

Quins cursets de formació en igualtat i prevenció de la
violència de gènere ha desenvolupat el Govern per al personal
docent als centres d'educació per al professorat (CEP) de les
nostres illes?; especificau-ne els llocs d'impartició, les dades
d'execució, la duració dels cursets i el nombre de persones
assistents durant l'any 2009.

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
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.

Quantes dones, així com els seus fills i filles, han estat
acollides a cadascuna de les cases d'acollida per a dones
víctimes de violència de gènere durant l'any 2009?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)
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.

Quantes persones amb sentència judicial condemnades per
violència de gènere han prestat serveis a la comunitat mitjançant
la Fundació balear d'ajuda a la reinserció durant l'any 2009?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines línies d'ajuda i actuacions ha posat en marxa la
Conselleria de Salut i Consum per tal de donar suport a les
persones celíaques?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)
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.

Segons la Llei de creació de l'Institut Balear de la Dona
s'encomana a aquest organisme fer una memòria anual de les
diferents actuacions que han duit a terme els poders públics de
les nostres illes encaminades a afavorir la consecució de la
igualtat d'oportunitats entre dones i homes, per quin motiu
l'Institut Balear de la Dona no ha complert amb aquest mandat
legal?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)
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.

Quants d'informes d'impacte de gènere i en relació amb
quins projectes de llei i normatives dictades per les distintes
administracions de la comunitat autònoma de les Illes Balears
ha elaborat l'Institut Balear de la Dona?
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Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines han estat les empreses i les quanties assignades de la
línia de subvenció, engegada per la Conselleria de Treball i
Formació el juliol de 2009, destinada a fomentar projectes
d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la seva conciliació
entre la vida familiar i la laboral?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines tasques ha desenvolupat l'Institut Balear de la Dona
com a centre coordinador de les ordres de protecció a favor de
les víctimes de violència de gènere a la nostra comunitat
autònoma?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 292/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a distribució de
recursos econòmics a instalAlacions esportives. (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 293/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni amb
el sector hoteler d'Eivissa. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 294/10, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a respecte al Parlament en el codi ètic del Govern. (Mesa de
27 de gener de 2010).

RGE núm. 295/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de
les persones en atur a les Illes Balears. (Mesa de 27 de gener
de 2010).

RGE núm. 296/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prescripció d'una infracció greu a la pedrera de Sa Creu de
Santanyí. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 297/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tramitació
del Projecte de llei de mesures urgents per a l'impuls de la
inversió a les Illes Balears. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 298/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cogestió
aeroportuària. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 299/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a cogestió aeroportuària. (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 300/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra el tabaquisme. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 301/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a darrera
edició de FITUR. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 302/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i
Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a encesa
digital a Mallorca. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 303/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Luisa
Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa d'informació sanitària per a joves. (Mesa de 27 de
gener de 2010).

Palma, a 27 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Com s'han distribuït els recursos econòmics per a
instalAlacions esportives l'any 2009 a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera?

Palma, a 27 de gener de 2010.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Té previst el Govern de les Illes Balears signar algun
conveni amb el sector hoteler d'Eivissa tal com s'ha fet amb l'illa
de Menorca per garantir l'ocupació turística?

Palma, a 27 de gener de 2010.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Presidència del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Contempla el codi ètic que regeix el pacte de govern el
respecte als diputats i diputades que conformen el Parlament de
les Illes Balears?

Palma, a 25 de gener de 2010.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

A quines causes atribueix el Govern els successius
increments de persones en atur a les Illes Balears?

Palma, a 25 de gener de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins han estat els motius que han dut al Govern a deixar de
prescriure una infracció greu a la pedrera de Sa Creu al municipi
de Santanyí?

Palma, a 25 de gener de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quan es compleix el primer aniversari de l'inici de la
tramitació en aquesta cambra del Projecte de llei de mesures
urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears, atès el
caràcter urgent d'aquesta iniciativa, té el Govern alguna previsió
quant al calendari de tramitació d'aquesta llei?

Palma, a 25 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Creu el Molt Hble. Sr. President que la cogestió
aeroportuària en relació amb l'aeroport de Palma serà una
realitat aquesta legislatura?

Palma, a 25 de gener de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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.

Quina valoració fa la Conselleria de Mobilitat i Ordenació
del Territori de les declaracions efectuades des del Govern de
l'Estat en relació amb el model de cogestió aeroportuària?

Palma, a 27 de gener de 2010.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quines actuacions s'estan duent a terme des de la
Conselleria de Salut i Consum en la lluita contra el tabaquisme?

Palma, a 25 de gener de 2010.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
darrera edició de FITUR?

Palma, a 25 de gener de 2010.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa la Conselleria d'Innovació, Interior i
Justícia sobre l'encesa digital del passat dia 11 de gener a
Mallorca?

Palma, a 25 de gener de 2010.
La diputada:
Aina Crespí i  Prunés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Ens pot informar el conseller d'Esports i Joventut sobre el
nou centre específic d'informació sanitària per a joves?

Palma, a 25 de gener de 2010.
La diputada:
Maria Luisa Morillas i Navarro.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 213/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de la xarxa de cases d'acollida per a dones víctimes de
violència de gènere, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 214/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de la xarxa de cases d'acollida per a dones víctimes de
violència de gènere (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 215/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de la xarxa de cases d'acollida per a dones víctimes de
violència de gènere (III), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 216/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recinte firal a Son Bordoy (I), a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 217/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recinte firal a Son Bordoy (II), a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 218/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reserva estratègica de sòl de Son Bordoy (I), a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 219/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reserva estratègica de sòl de Son Bordoy (II), a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 220/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reserva estratègica de sòl de Son Bordoy (III), a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 221/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reserva estratègica de sòl de Son Bordoy (IV), a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 222/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reserva estratègica de sòl de Son Bordoy (V), a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 27 de
gener de 2010).
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RGE núm. 223/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberà, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reserva estratègica de sòl de Son Bordoy (VI), a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 224/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reserva estratègica de sòl de Son Bordoy, a contestar davant
la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 27 de gener de
2010).

RGE núm. 225/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació per part del Govern de la Llei 5/2008 (I), a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 226/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació per part del Govern de la Llei 5/2008 (II), a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 27 de
gener de 2010).

RGE núm. 227/10, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió
de l'expedient 6/2008 de SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma,
a contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 228/10, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió
de l'expedient 6/2008 de SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma
(II), a contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
(Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 229/10, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Son Bordoy
(I), a contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
(Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 230/10, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Son Bordoy
(II), a contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
(Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 231/10, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Son Bordoy
(III), a contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
(Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 232/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
problemes de seguretat en l'administració de la píndola del dia
després, a contestar davant la Comissió no permanent de Salut.
(Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 233/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
control per evitar l'administració repetida de la píndola del dia
després, a contestar davant la Comissió no permanent de Salut.
(Mesa de 27 de gener de 2010).

Palma, a 27 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quina és la situació actual en relació amb les
infraestructures de cadascuna de les cases d'acollida per a dones
víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quina és la previsió de despesa i les colAlaboracions
previstes amb altres administracions públiques per tal de
suportar solidàriament totes les despeses derivades del servei?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quina és la situació actual en relació amb els serveis oferts
de cadascuna de les cases d'acollida per a dones víctimes de
violència de gènere i els seus fills i filles?

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Quina valoració varen donar els tècnics de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia a l'oferta dels terrenys del SUNP
7601 de Son Bordoy de Palma per ubicar-hi el recinte firal que
impulsa aquest departament?

Palma, a 25 de gener de 2010.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Per quina raó es va desestimar l'oferta per ubicar al SUNP
7601 de Son Bordoy de Palma el recinte firal?

Palma, a 25 de gener de 2010.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Considera el conseller d'Obres Públiques i Habitatge que en
la informació pública a què fou sotmès el SUNP 7601 de Son
Bordoy de Palma, expedient 6/2008, es va complir amb el que
estableix la legalitat vigent per a aquest procediment
administratiu?

Palma, a 25 de gener de 2010.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Considera el conseller d'Obres Públiques i Habitatge que en
la informació pública a què fou sotmès el SUNP 7601 de Son
Bordoy de Palma, expedient 6/2008, es va complir el principi de
transparència al qual està sotmesa l'administració pública i el
foment de la participació ciutadana en aquest procediment que
tantes vegades ha proclamat el Govern del Sr. Antich?

Palma, a 25 de gener de 2010.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.

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 la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Considera el conseller d'Obres Públiques i Habitatge que la
selecció del SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma, expedient
6/2008, es va realitzar amb la finalitat de promoure habitatges
de protecció pública o es va prioritzar aquesta per altres
finalitats diferents als objectius que marca la Llei 5/2008?

Palma, a 25 de gener de 2010.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.

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 la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Considera el conseller d'Obres Públiques i Habitatge que en
el concurs convocat per a l'obtenció de sòl per a habitatges de
protecció pública en aplicació de la Llei 5/2008, i en la redacció
de les subsegüents normes subsidiàries i complementàries, s'ha
tengut en compte la cessió de terrenys que preveu la legislació
vigent per a les diferents institucions públiques, d'acord amb el
volum que les normes preveuen?

Palma, a 25 de gener de 2010.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
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Per quina raó considera el conseller d'Obres Públiques i
Habitatge que en la selecció del SUNP 7601 de Son Bordoy de
Palma, expedient 6/2008, no es va tenir en compte el que
determini a l'article 3.3.a) la Llei 5/2008, a l'hora de seleccionar
sòl per a la construcció d'habitatges de protecció pública?

Palma, a 25 de gener de 2010.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
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
d'Ordenació Territorial.

Considera el conseller d'Obres Públiques i Habitatge que en
la tramitació de l'expedient 6/2008, SUNP 7601 de Son Bordoy
de Palma, el departament del qual és titular ha tengut en compte
les alAlegacions formulades per l'Ajuntament de Palma a l'avanç
de les normes, i en virtut d'aquestes, ha decidit continuar
endavant o no amb la tramitació de l'esmentada reserva?

Palma, a 25 de gener de 2010.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Considera el conseller d'Obres Públiques i Habitatge que en
la tramitació de l'expedient 6/2008, SUNP 7601 de Son Bordoy
de Palma, el departament del qual és titular ha tengut en compte
les alAlegacions formulades pel Consell de Mallorca a l'avanç de
les normes, i en virtut d'aquestes, ha decidit continuar endavant
o no amb la tramitació de l'esmentada reserva?

Palma, a 25 de gener de 2010.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Considera el conseller d'Obres Públiques i Habitatge
adequar la política d'habitatge i, en conseqüència, l'aplicació de
la Llei 5/2008, de mesures urgents destinades a l'obtenció de sòl
per a habitatges de protecció pública, a l'actual realitat
socioeconòmica?

Palma, a 25 de gener de 2010.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Considera el conseller d'Obres Públiques i Habitatge que el
desenvolupament de la Llei 5/2008 s'està duent a terme per part
del Govern de les Illes Balears amb agilitat, transparència i
eficàcia?

Palma, a 25 de gener de 2010.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quines raons han determinat que el conseller d'Obres
Públiques i Habitatge prengui la decisió de suspendre la
tramitació de l'expedient 6/2008, SUNP 7601 de Son Bordoy de
Palma?

Palma, a 25 de gener de 2010.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
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



3892 BOPIB núm. 113 - 29 de gener de 2010

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quan considera el conseller d'Obres Públiques i Habitatge
que estarà en condicions de reiniciar la tramitació de l'expedient
6/2008, SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma, que actualment
es troba suspès?

Palma, a 25 de gener de 2010.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Pensa el conseller d'Obres Públiques i Habitatge atendre les
alAlegacions formulades tant per l'Ajuntament de Palma com pel
Consell de Mallorca en els informes emesos per ambdues
institucions, fins a dia d'avui, en aplicació de la Llei 5/2008,
quan es continuï novament la tramitació de l'expedient 6/2008,
SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma?

Palma, a 25 de gener de 2010.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Pensa el conseller d'Obres Públiques i Habitatge per raons
de transparència, eficàcia, seguretat jurídica i participació
ciutadana sotmetre novament a informació pública tot
l'expedient administratiu SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma,
expedient 6/2008, una vegada que s'aprovi novament la seva
tramitació?

Palma, a 25 de gener de 2010.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quin interès motiva la diligència en la selecció de sòl
estratègic del SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma a diferència
de la tramitació, molt més retardada a criteri d'aquesta diputada,
dels terrenys de Son Güells, immediats als anteriors?

Palma, a 25 de gener de 2010.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Té constància la Conselleria de Salut i Consum que s'hagi
detectat algun problema de seguretat ciutadana relacionat amb
l'administració repetida de la píndola del dia després?

Palma, a 21 de gener de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Té previst la Conselleria de Salut algun mecanisme de
control per evitar l'administració repetida de la píndola del dia
després?

Palma, a 21 de gener de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm.62/10, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a presidència espanyola al Consell de la Unió Europea, amb
tramitació pel procediment d'urgència. (Mesa de 27 de gener
de 2010).
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RGE núm. 210/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reeducació de maltractadors. (Mesa de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 211/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d'igualtat de l'administració autonòmica de les Illes
Balears. (Mesa de 27 de gener de 2010).

Palma, a 27 de gener de 2010.
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 el Ple i li sigui aplicat el
procediment d'urgència.

Atès que la presidència espanyola del Consell de la Unió
Europea és el primer semestre d’enguany, es considera
imprescindible dur a terme aquest debat en el termini més breu
possible.

Exposició de motius

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, modificat per la
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, ha ampliat
considerablement la vocació exterior de les Illes Balears i
reconeix explícitament en l’article 106 que “la comunitat
autònoma ha de participar en els assumptes relacionats amb la
Unió Europea que afectin les competències i els interessos de
les Illes Balears, en els termes establerts en aquest estatut
d’autonomia, en la Constitució i en la legislació de l’Estat”.

En aquest sentit les Illes Balears, com a territori insular
europeu dins la Mediterrània, no poden deixar de fer-se presents
i de defensar els seus interessos específics en un marc, la Unió
Europea, en el qual de dia en dia es prenen decisions que
incideixen en el seu àmbit competencial i que afecten les
actuacions que du a terme la seva administració.

D’altra banda, l’1 de gener del 2010 i després de gairebé
vint-i-cinc anys des de la signatura del Tractat d’Adhesió a les
comunitats europees, l’Estat espanyol ha assumit per quarta
vegada la presidència de la Unió Europea.

Aquesta nova presidència té com a eixos prioritaris: l’impuls
d’un nou model econòmic, la reafirmació i l'aprofundiment en
l’Europa social i solidària, així com l’adaptació d’una Europa
forta en un món multipolar en el qual la Unió Europea parlarà
“amb una sola veu”.

En aquest context, el Govern d’Espanya ha manifestat la
seva voluntat d’implicar les comunitats autònomes en
l’elaboració de l’agenda oficial de la presidència i en
l’organització d’actes, alguns dels quals tindran lloc a les Illes
Balears.

El Parlament de les Illes Balears, conscient d’aquest moment
decisiu de construcció d’una nova Europa en què les regions hi
són cada vegada més presents, vol donar testimoni del seu ferm
europeisme i de la seva implicació amb la presidència espanyola
des de la perspectiva de la seva insularitat i la seva vocació
Mediterrània.

És per aquests motius que el Grup Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
presidència espanyola del Consell de la Unió Europea que tindrà
lloc durant el primer semestre de 2010.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
i les institucions europees perquè durant aquesta presidència es
tingui en compte la necessitat de superar els condicionaments
derivats del fet insular, així com la importància de sectors clau,
com ara el turisme sostenible o la millora dels transports.

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant el Ple.

Exposició de motius

Històricament hi ha hagut i hi continua havent un sistema
diferent de criança i socialització per els nins i les nines traduït
en símbols, valors, expectatives, etc.

La violència és una eina apresa a manegar determinades
situacions i conflictes entre persones. La violència dels homes
cap a la dona és sovint una violència molt greu. Més de 50
dones van ser assassinades pels seus homes l’any passat a
Espanya, una d’elles a la nostra comunitat autònoma.

Els homes no neixen amb el masclisme a la sang, és una
cosa que aprenen i que, per tant, poden desaprendre. Els homes
maltractadors de la parella no són uns malalts, són homes que
assumeixen valors socials encara desgraciadament vigents. Han
après des de nins que les dones són éssers inferiors a les quals
han de sotmetre i, a la parella, més. Li han de demostrar que qui
mana són ells. Per tant necessiten reeducar els seus valors. S’ha
d’aconseguir la reeducació dels homes maltractadors amb la
intenció de modificar els seus referents culturals i socials, a més
de poder seguir la seva evolució per tal de prevenir que en
properes relacions no reprodueixin el mateix.
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Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’un servei de reeducació social per a
homes maltractadors a cada una de les Illes Balears.

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant el Ple.

Exposició de motius

Atès que les administracions públiques tenen un paper
exemplificatiu dins l’assumpció del principi d’igualtat
d’oportunitats i en relació amb les persones al seu servei, han de
ser un model de respecte d’aquest principi d’igualtat en la seva
cultura organitzativa i de feina. Per tant, a través d’un pla
d’igualtat es poden incorporar mesures que avancin en la
igualtat entre dones i homes en l’accés i el desenvolupament del
servei públic a les Illes Balears.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

1. Elaborar i consensuar un pla d’igualtat entre dones i homes
a l’Administració autonòmica de les Illes Balears en un termini
màxim d’un any.

2. Que dins el Pla d’igualtat per a l’Administració autonòmica
contempli mesures encaminades a eliminar els obstacles que
encara perviuen i impedeixen a les dones desenvolupar la seva
feina en condicions d’igualtat, mesures que permetin un
repartiment equilibrat de les responsabilitats entre ambdós sexes
en la seva vida professional i personal, i mesures que
afavoreixin la promoció de la igualtat dins l’Administració
autonòmica de les Illes Balears.

Palma, a 20 de gener de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 48/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a auditoria de la gestió de l'Hospital de Can Misses, amb
tramitació davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa
de 27 de gener de 2010).

RGE núm. 137/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoció i valoració dels anglicismes de Menorca, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 27 de gener de 2010).

Palma, a 27 de gener de 2010.
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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de
Salut.

Exposició de motius

Durant els dos anys de gestió del Govern del Pacte de
Progrés l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera ha sofert un greu
deteriorament tant funcional i tècnic com econòmic.

Només a l’any 2008 l’àrea de salut va patir una desviació
pressupostària de més de nou milions d’euros. La gestió de
recursos humans que s’ha fet ha creat un greu perjudici al
funcionament de l’Hospital de Can Misses i ha tingut com a
conseqüència la marxa d’alguns professionals.

Atès que el conseller de Salut ha cessat el gerent de l’àrea de
salut sense explicar els motius reals del cessament i ha nomenat
un nou gerent.

Atès que ara comença una nova etapa que, sens dubte, patirà
les conseqüències de la gestió anterior.

El Grup Parlamentari Popular presenta perquè sigui
debatuda a la Comissió no permanent de Salut la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una auditoria de la gestió econòmica i
tècnica de l’Hospital de Can Misses des del mes d’agost del
2007 fins al novembre del 2009.

Palma, a 11 de gener de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
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El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Exposició de motius

El Partit Popular de les Illes Balears contempla ja en els seus
estatuts la necessitat de valorar socialment els diferents dialectes
de la llengua catalana que es parlen a cada una de les Illes: el
mallorquí, el menorquí, l’eivissenc i el formenterenc. La riquesa
dialectal de la llengua catalana té una de les més formoses
expressions a les nostres illes en les quals cristalAlitzen anys
d’evolució i també de conservació del nostre llegat lingüístic.

Malauradament -i no és cap secret-, el decurs de la nostra
història recent ha fet que moltes de les nostres expressions, del
nostre parlar i del lèxic propi de cada una de les illes es vagi
perdent a causa de diferents factors.

Sens cap dubte és a Menorca on aquest lèxic propi, també
pròpiament emmarcat dins el context lingüístic de les
comunitats que parlen el català, és molt present. Fruit
precisament del particular esdevenir històric de Menorca que va
estar en possessió dels britànics durant quasi cent anys es varen
anar incorporant paraules i expressions que s’integraren en la
forma de parlar dels menorquins, paraules del tot comunes com
xoc, mèrvils, pinxa, boinder, pidoix, gin, pudin, xumeca, boy,
bèrecs o expressions com tenir un ull blec, duu els dèvils dins,
val quatre penis i un llarg etcètera. Creiem que aquest patrimoni
lingüístic s’ha de conservar i promocionar per part de les
administracions públiques articulant les polítiques i accions
adequades.

En els darrers anys a cada pressupost de la Conselleria
d’Educació el Grup Parlamentari Popular ha presentat una
esmena en la qual es demana que el Govern balear disposi una
partida per promocionar l’ús i la valoració social d’aquestes
paraules i expressions tan pròpies de l’illa de Menorca i ha
trobat l’oposició de tots els partits polítics que donen suport a
l’actual govern.

És així que el Grup Popular presenta a la Comissió de
Cultura del Parlament de les Illes Balears per a la seva
aprovació la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure el coneixement i la valoració dels
antics anglicismes de Menorca amb l’objectiu de promoure la
seva pervivència com a patrimoni lingüístic que són.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la inclusió de tots els antics
anglicismes menorquins en els corresponents diccionaris de la
llengua catalana amb l’objectiu d’eixamplar el coneixement
sobre la riquesa dialectal de la llengua catalana.

Palma, a 14 de gener de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 9923/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel Mayans i Serra, relativa a delimitació
de les aigües interiors d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm.
62, de 21 de novembre de 2008).

Delimitarà la Conselleria d'Agricultura i Pesca les aigües
interiors d'Eivissa i Formentera? Quina serà la seva proposta?

La seva proposta s'elaborarà conjuntament entre els Consells
d'Eivissa i Formentera i el Govern i s'elevarà al ministeri per a
la seva aprovació.

Palma, 19 de gener de 2010.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Catalina Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 9924/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel Mayans i Serra, relativa a
senyalitzacions reserva marina d'Es Freus. (BOPIB núm. 62,
de 21 de novembre de 2008).

Quines senyalitzacions realitzarà la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per delimitar la reserva marina d'Es
Freus una vegada retirades les dues pilastres de formigó
instalAlades aquest any?

Seguint un projecte que es va iniciar la legislatura anterior
es varen instalAlar unes fites a la RM. Una vegada instalAlades es
va poder comprovar que provocaven un impacte paisatgístic
massa gran i que eren poc adients per a una zona declarada Parc
natural. Per tant, es varen retirar.

Anteriorment es disposaven d'una sèrie de boies que varen
demostrar ser el sistema més eficaç i amb menys impacte
paisatgístic, però per qüestions de seguretat marítima Capitania
Marítima va obligar a la seva retirada.

Una vegada analitzades totes les possibilitats per a aquesta
reserva (instalAlació d'elements fixes a terra, bàsicament) i per
a aquesta zona en concret (Punta de Sa Gavina), es considera
que la millor opció és no instalAlar cap element:
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• L'existència de la pròpia torre serveix d'orientació als
usuaris de la reserva per saber si es troben prop dels límits

• Es tracta d'una reserva de gran extensió, el que suposa que
no hi ha necessitat, per part dels usuaris, de pescar en els
seus límits i que qualsevol sistema que s'instalAli no permetrà
saber, en tot i cada moment, si s'està dins o fora dels límits
(ja passava amb les boies, ja que no totes eren visibles d'una
a l'altra).

Actualment la gran majoria dels pescadors disposen de
sistemes GPS i la informació, en un mapa, de la reserva es troba
a l'abast de tothom.

Palma, 19 de gener de 2010.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Catalina Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 992/08, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José Miguel Mayans i Serra, relativa a peix nostre a
Formentera. (BOPIB núm. 62, de 21 de novembre de 2008).

Donarà suport econòmicament la Conselleria d'Agricultura
i Pesca al Consell de Formentera si aquest li demana
finançament per a la campanya "Peix nostre" a Formentera a
l'igual que s'ha fet amb el Consell d'Eivissa? Quina partida
econòmica s'ha transferit al Consell d'Eivissa per a aquesta
campanya? Quina partida econòmica podria transferir al
Consell de Formentera pel mateix concepte?

La campanya "Peix nostre" és un projecte de la Confraria de
Pescadors d'Eivissa que la pròpia Confraria va presentar a una
convocatòria d'ajudes del programa IFOP i que ha estat
subvencionat amb la quantia de 67.900 euros.

Els criteris per concedir les ajudes són els que es recullen a
les bases de la convocatòria.

Palma, 19 de gener de 2010.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Catalina Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 9926/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel Mayans i Serra, relativa a mesures per
abaratir els costos dels combustibles. (BOPIB núm. 62, de 21
de novembre de 2008).

Quines mesures portarà a terme la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per abaratir els costos dels combustibles
dels pescadors professionals?

El cost del combustible és una matèria que transcendeix les
competències de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. 

Palma, 19 de gener de 2010.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Catalina Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 12112/09,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i
Barberà, relativa a consorci Eivissa patrimoni de la humanitat.
(BOPIB núm. 93 d'11 de setembre de 2009).

Quina competència té el Govern de les Illes Balears en el
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat i qui és el
representant del Govern en aquest consorci?

El consorci està dotat dels següents òrgans: president i
vicepresident d'honor, president i la Junta Rectora.

La Junta Rectora és l'òrgan superior del consorci. Els
membres per part del Govern són el president d'honor l'Hble. Sr.
Francesc Antich i Oliver i tres vocals per part del Govern, Isabel
Eugenia Nora del Castillo, Antoni Oliver Ensenyat, Teresa
Martínez-Hueso Ferre.

Les competències que té el Govern de les Illes Balears en el
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat estan descrites a
l'article 8 dels estatuts del consorci, publicat en el BOIB núm.
9, de 29 de gener del 2001, relatives a les funcions de la Junta
Rectora de la qual forma part.

Palma, 5 de gener de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 12114/09,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i
Barberà, relativa a redacció d'un avanç de modificació del
PGOU dels terrenys de Son Busquets. (BOPIB núm. 93, d'11 de
setembre de 2009).

Quina especificat va motivar que la Conselleria
d'Habitatge i Obres Públiques contractés la redacció d'un
avanç de modificació del PGOU del terreny de Son Busquets
per un import de 12.000 euros a l'arquitecte Francesc Pizà
Alabern?

La necessitat de comptar amb sòls per a habitatges de
protecció pública a Palma exigeix estudiar totes les possibilitats
de desenvolupar els sòls urbans que són de titularitat pública. A
Son Busquets la proposta d'ordenació prevista al Pla Especial de
Reforma Interior assoleix inicialment unes necessitats i previsió
d'equipaments que estan impugnades per diferents colAlectius i
que l'Ajuntament de Palma vol revisar, per la qual cosa és
necessari saber si hi ha una solució que compatibilitzi aquesta
nova ordenació i la situació i número d'habitatges protegits que
s'han de fer.

Per altra part, la contractació de l'assistència tècnica i estudis
per a l'elaboració d'un avanç d'ordenació urbana dels terrenys a
Son Busquets, en data 16 d'agost del 2008, per un import de
12.000 euros a l'arquitecte Francesc Pizà Alabern es va realitzar
d'acord amb la normativa vigent, Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes de les administracions públiques, BOE núm. 148.
Es considera contracte menor, ja que la seva quantia és de
12.000 euros. La tramitació d'aquests expedients sols exigeix
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l'aprovació de la despesa i la incorporació a l'expedient de la
factura corresponent i tenir una duració màxima d'un any,
requisits que han estat complerts.

Palma, 5 de gener de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 12115/09,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i
Barberà, relativa a redacció d'un avanç de modificació del
PGOU dels terrenys de Son Simonet. (BOPIB núm. 93, d'11 de
setembre de 2009).

Quina especificat va motivar que la Conselleria
d'Habitatge i Obres Públiques contractés la redacció d'un
avanç de modificació del PGOU del terreny de Son Simonet
per un import de 12.000 euros a l'arquitecte Francesc Pizà
Alabern?

La necessitat de comptar amb sòls per a habitatges de
protecció pública a Palma exigeix estudiar totes les possibilitats
de desenvolupar els sòls urbans que són de titularitat pública. A
Son Simonet l'ordenació prevista pel pla general és
contradictòria amb el nivell de protecció històrica-
arquitectònica dels edificis de la caserna existent per la qual
cosa és imprescindible saber si hi pot haver compatibilitat entre
la protecció esmentada i la implantació d'usos residencials
destinats a HPP.

Per altra banda, la contractació de l'assistència tècnica per a
l'elaboració d'un estudi de reurbanització dels terrenys a Son
Simonet, en data 29 de juliol del 2008, per un import de 12.000
euros a l'arquitecte Francesc Pizà Alabern es va realitzar d'acord
amb la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector
públic vigent en el moment de la contractació, BOE núm. 261.
Es considera com a contracte menor, ja que la seva quantia és
inferior a 18.000 euros. La tramitació d'aquest expedient sols
exigirà l'aprovació de la despesa i la incorporació a l'expedient
de la factura corresponent. Quant al procediment d'adjudicació,
els contractes menors es podran adjudicar directament a
qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compti amb
l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, tal
i com es compleix en aquest cas.

Palma, 5 de gener de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
H)

A les preguntes RGE núm. 13284/09 i 13285/09,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, relatives a finançament i partides pressupostàries
destinades al pati de Sa Lluna d'Alaior. (BOPIB núm. 99 de 16
d'octubre de 2009).

En quina situació es troba la solAlicitud de finançament per
al pati de Sa Lluna d'Alaior mitjançant fons europeus per a la
seva rehabilitació i millora? Existeix partida pressupostària al
Pressupost General de la CAIB per al 2009 destinada al pati
de Sa Lluna d'Alaior? En cas afirmatiu, quina partida és?
Quina quantitat hi ha prevista per escometre les obres en el
pati de Sa Lluna per a l'actual exercici 2009? En quin termini
s'iniciaran les obres?

La situació actual és que s'ha signat un conveni (en el mes
de novembre del 2009), en base a les inversions estatutàries,
entre Turespaña i l'administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per la qual la primera transfereix un import
màxim de 2,3 milions d'euros a la segona perquè aquesta els
transfereixi, a la vegada, a l'ens que hagi de licitar les obres.

Així mateix, des de la Direcció General de Fons Europeus
de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia hi ha  un
principi d'acord per cofinançar l'obra de rehabilitació per un
import màxim d'un milió d'euros.

Per tant, en el moment que se signin els corresponents
acords i/o convenis entre l'administració de la CAIB, la DG de
Fons Europeus, amb l'empresa pública adscrita a aquesta
conselleria, Inestur (ja que l'edifici està adscrit a aquesta),
aleshores es podrà licitar el projecte de rehabilitació del pati de
Sa Lluna, estimat en un import d'uns 5,5 milions d'euros en
total. La resta del pressupost, fins arribar al total, serà aportat
per Inestur/Conselleria de Turisme.

L'actual previsió és poder començar les obres dins el segon
semestre d'aquest any.

Palma, 20 de gener de 2010.
El conseller de Turisme:
Miquel Ferrer i Viver.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 15187/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
subvenció per al pati de Sa Lluna d'Alaior. (BOPIB núm. 107,
de 4 de desembre del 2009).

La subvenció que fou solAlicitada per l'INESTUR a l'espai
econòmic europeu per a la rehabilitació i millora del pati de
Sa Lluna d'Alaior, ha estat aprovada? En cas afirmatiu, quina
quantitat s'ha aprovat? Ha estat transferida aquesta quantia a
l'INESTUR? En cas de no ser així, a quina entitat s'ha
transferit la quantia? I, finalment, quan es va transferir i per
quin import?

La subvenció no fou aprovada.

Palma, 15 de gener de 2010.
El conseller de Turisme:
Miquel Ferrer i Viver.
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Ordre de Publicació
J)

A les preguntes RGE núm. 15188/09, 15189/09 i 15219/09
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
relatives a estat de la tramitació de projectes a l'empara del
"Decret Nadal". (BOPIB núm. 107, de 4 de desembre de 2009,
i BOPIB núm. 108, d'11 de desembre de 2009).

Quin és l'estat de la tramitació dels projectes presentats
fins a la data de la present pregunta a l'empara del Decret
1/2009, de 30 de gener, per a l'impuls de la inversió a les Illes
Balears? Quants projectes s'han presentat fins a la data de la
present pregunta a l'empara del Decret 1/2009, de 30 de gener,
per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears? Quins
expedients han estat definitivament resolts, d'entre els que
s'hagin presentat fins a la data del present document, a
l'empara del Decret 1/2009, de 30 de gener, per a l'impuls de
la inversió a les Illes Balears?

En relació amb aquestes preguntes parlamentàries us adjunt
la relació d'expedients finalitzats a data 27 de novembre del
2009, així com la relació d'expedients en tramitació a data de 15
de desembre del 2009. D'aquesta última relació hi ha quatre
expedients resolts amb posteritat a la data de la solAlicitud
parlamentària.

A més, respecte dels establiments que es relacionen a
continuació s'ha de puntualitzar el següent:
• Club Eurocalas (123/2007/H-H/2870), es va fer un

requeriment d'esmena de deficiències quedant pendent de la
contestació de l'empresari turístic.

• Platja Daurada (57/2009/H-H/2744), es troba en procés de
modificació i millora del projecte.

• Ivory Playa (72/2009/H-H/2638), es troba en procés de
modificació i millora del projecte.

• JS Hotel Sol de Alcúdia (81/2009/H-H/2650), es troba en
procés de modificació i millora del projecte.

• Canyamel Park (105/2009/H-H/2595), es troba en procés de
modificació i millora del projecte.

Palma, 20 de gener de 2010.
El conseller de Turisme:
Miquel Ferrer i Viver.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 15218/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a programa de
les 12 oportunitats. (BOPIB núm. 108, d'11 de desembre de
2009).

En què consisteix el Programa de les 12 oportunitats,
substitut de la fira"Futur Jove"?

El Programa 12 oportunitats està basat en els següents
principis:
• Potenciar l'assessorament especialitzat als joves com a

resposta als seus dubtes, en aquest sentit s'han augmentat el
nombre d'assessors de l'Oficina d'Emancipació i s'ha ofert a
tots els joves de les Illes Balears, presencialment, per e-mail,

telèfon i webcam. Així ara hi ha les següents assessories:
treball, autoocupació, habitatge, jurídica, formació, salut
afectiva/sexual, drogues, alimentació, identitat i orientació
sexual, prevenció del VIH i violència. A més, s'han ampliat
els horaris fins a un total d'11 hores diàries de dilluns a
divendres.

• Potenciar les habilitats informacionals i socials dels joves
per tal de poder fer front a les situacions de risc
adequadament, mitjançant una àmplia oferta de tallers (33
diferents en total).

• Potenciar la difusió de la informació i dels productes
d'Infojove mitjançant les eines 2.0 ja que en aquests
moments es considera que internet és l'espai més proper i
usat pels joves. Així s'ha desenvolupat un perfil de
Facebook, Twiter, Youtube, Flirkr i quatre blocs específics,
a més de dues newsletters: "Surt Avui" i "Dossiers de
premsa".

• Potenciar la formació dels informadors joves i mediadors
joves en general. A més del tradicional curs d'informadors
joves s'han fet els cursos de ciutadania digital i cursos de
salut per a mediadors. També s'han potenciat les bones
pràctiques i els intercanvis amb altres comunitats autònomes
i Europa per augmentar els coneixements dels informadors
de la xarxa en general.

• Potenciar la qualitat dels serveis mitjançant l'elaboració
d'una carta marc de la Xarxa Infojove i de l'aplicació del
sistema d'avaluació CAF. Cal considerar que el programa
"Futur Jove" era una fira on podien contactar directament els
joves amb els proveïdors d'informació. Amb les 12
oportunitats s'han donat passes endavant quant a l'oferta
d'assessorament versus informació i promoció dels hàbits
informatius i socials a més d'una difusió durant tot l'any
mitjançant les eines 2.0.

Palma, 13 de gener de 2010.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 15220/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a previsió de
resolució de les solAlicituds presentades a l'empara del "Decret
Nadal". (BOPIB núm. 108, d'11 de desembre de 2009).

Quina previsió de finalització de la resolució hi ha dels
expedients que s'hagin presentat fins a la data del present
document, a l'empara del Decret 1/2009, de 30 de gener, per
a l'impuls de la inversió a les Illes Balears, i que encara no
hagin estat resolts?

Cal esmentar que la previsió de resolució de les solAlicituds
presentades no es pot establir un termini fix ja que depèn de la
complexitat de l'assumpte. No obstant això, cal esmentar que
una vegada aportada tota la documentació a l'expedient,
l'informe proposta de resolució es dicta en un termini no
superior a cinc dies.
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Palma, 20 de gener de 2010.
El conseller de Turisme:
Miquel Ferrer i Viver.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 15221/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a campaments
d'estiu 2010. (BOPIB núm. 108, d'11 de desembre de 2010).

Té previst la Conselleria d'Esports i Joventut subvencionar
i colAlaborar en l'execució dels campaments d'estiu i de treball
per a joves l'estiu del 2010?

Sí, la conselleria pretén, en la mesura de les seves
possibilitats, subvencionar les activitats de temps de lleure de
Mallorca i organitzar, mitjançant el Consell de la Joventut, els
campaments i camps de treball pertinents.

Palma, 13 de gener de 2010.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 15222/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a comissió
interdepartamental de joventut? (BOPIB núm. 108, d'11 de
desembre de 2009).

Quan es té previst realitzar la propera sessió de la
Comissió Interdepartamental de Joventut?

A la sessió del Ple de la Comissió Interdepartamental per a
l'elaboració de polítiques de joventut, celebrada dia 30 de
novembre del 2009 a la seu de la Conselleria d'Esports i
Joventut, es va acordar tornar a reunir-se en una data per
determinar, després del dia de Sant Sebastià (20 de gener del
2010).

Palma, 13 de gener de 2010.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 15350/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a llocs de
feina que es perdran a les Illes Balears quan es posin en marxa
les noves oficines liquidadores. (BOPIB núm. 109, de 18 de
desembre de 2009).

Quants llocs de feina es perdran a les Illes Balears quan es
posin en marxa les noves oficines liquidadores de diversos
imposts i tributs que pensa impulsar el Govern de les Illes
Balears? Especifiqueu-ne el còmput per a cada una de les Illes.

La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació signà, el 26
d'octubre del 2007, el conveni de colAlaboració entre
l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
les oficines liquidadores a càrrec dels registradors de la
propietat i mercantils per a la gestió, liquidació i recaptació en

via voluntària dels imposts sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats i sobre successions i donacions i per
a la colAlaboració en les campanyes de renda àgil en l'impost
sobre la renda de les persones físiques.

La clàusula setena del conveni establí que "les oficines
liquidadores disposaran del personal necessari per al
funcionament adequat de l'oficina, la contractació del qual
correspondrà al liquidador corresponent, que vetllarà perquè el
nombre i la capacitació del personal siguin idonis per al
desenvolupament normal de les funcions encomanades".

Així mateix, en la clàusula desena, apartat 10.4, s'establien
les següents proporcions de personal mínim ocupat:

Inca: 4 empleats
Manacor: 4 empleats
Felanitx: 3 empleats
Pollença: 2 empleats
Alcúdia: 2 empleats
Maó: 5 empleats
Ciutadella: 3 empleats
Eivissa: 9 empleats
Total: 32 empleats

A dia d'avui es desconeix el nombre d'empleats acomiadats
per part dels liquidadors. Ara bé, amb l'ànim de trobar una via
de solució a la situació laboral d'aquestes persones i de dotar de
personal els serveis territorials de l'ATIB a Eivissa i a Menorca,
el president de l'Agència Tributària de les Illes Balears acordà
convocar un concurs per constituir borses extraordinàries de
personal funcionari interí de diferents cossos i escales de
l'Administració general de l'ATIB, amb tramitació abreujada
(resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de
15 de desembre del 2009).

Palma, 12 de gener de 2010.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 15351/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
indemnitzacions abonades al Sr. Francisco Cárceles. (BOPIB
núm. 109, de 18 de desembre de 2009).

S'ha pagat alguna indemnització al recent cessat gerent de
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, Sr Francisco Cárceles?
En cas afirmatiu, quina és la quantitat?

La indemnització corresponent al treballador per rescissió
del seu contracte laboral és la mínima en un contracte d'alta
direcció i ve estipulada dins el contracte signat entre el Servei
de Salut i el Sr. Francisco Cárceles Guardia.

El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 15352/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a nombre
de pacients traslladats a centres sanitaris fora de la nostra
comunitat autònoma. (BOPIB núm. 109, de 18 de desembre de
2009).

Quin és el nombre de pacients traslladats a centres
sanitaris fora de la nostra comunitat autònoma?

Des del mes de gener fins a octubre del 2009 s'han traslladat
3.146 pacients fora de la nostra comunitat autònoma.

El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 135/09, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2010, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Turisme, davant la Comissió de Turisme, per tal
d'informar sobre la situació actual de la conselleria i sobre les
línies a seguir pel nou conseller.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 15301/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 204/10,
presentat pel diputat Hble. Sr. Josep S. Gornés i Hachero, del
Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de la pregunta
esmentada, 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 27 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de les solAlicituds de compareixença RGE núm.

13848/09 i 13849/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 205/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la solAlicitud de compareixença RGE núm. 13848/09, de la
consellera d'Agricultura i Pesca per tal d'informar sobre
informacions aparegudes en relació amb la reducció del
pressupost de la seva conselleria per al 2010; i de la solAlicitud
de compareixença RGE núm. 13849/09, de la consellera de
Comerç, Indústria i Energia per tal d'informar sobre
informacions aparegudes en relació amb la reducció del
pressupost de la seva conselleria per al 2010, ambdues
publicades al BOPIB núm. 102, de 30 d'octubre de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 3166/09

i 11729/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2010, admet a tràmit els escrits RGE núm.
206/10 i 207/10, presentats pel Grup Parlamentari Popular, i
accepta la retirada de les proposicions no de llei esmentades,
relatives a creació del Consell Audiovisual de les Illes Balears
(BOPIB núm. 71, de 13 de febrer de 2009) i a mesures contra la
violència de gènere (BOPIB núm. 65, de 12 de desembre de
2008), respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Adscripció al Grup Parlamentari Socialista del diputat

Marc I. Pons i Pons.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2010, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
67/10, presentat pel diputat Hble. Sr. Marc I. Pons i Pons,
mitjançant el qual manifesta la seva voluntat d'adscriure's al
Grup Parlamentari Socialista.
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Així mateix, també resta assabentada de l'escrit RGE núm.
68/10, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual es comunica l'acceptació de l'adscripció del diputat
esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Substitucions a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de gener de 2010, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
69/10, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
quan es comuniquen els noms de les persones que substituiran
el Sr. Miquel Gascón i Mir a les comissions de què formava
part:

Comissió d'Hisenda i Pressuposts:
Marc I. Pons i Pons.

Comissió d'Ordenació Territorial:
Ernest Ribalaiga i Briones.

Comissió no permanent de Salut:
Cristina Rita i Larrucea.

Comissió de Reglament:
Ernest Ribalaiga i Briones.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de gener de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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