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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 11 de juny de 2009, debaté la Pregunta RGE
núm. 8220/09, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parador
nacional de Menorca. (BOPIB núm. 82, de 8 de maig de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 11 de juny de 2009, debaté la Pregunta RGE
núm. 8221/09, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a
Menorca per a la construcció de camps de golf. (BOPIB núm.
82, de 8 de maig de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 11 de juny de 2009, debaté la Pregunta RGE
núm. 8222/09, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escola
d'hoteleria a Menorca. (BOPIB núm. 82, de 8 de maig de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2010, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 341/10, de constatació de censos i alous i
d'extinció dels inactius.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 23 de febrer de 2010.

Palma, a 3 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 22 de gener de
2010, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

2. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de
constatació de censos i alous i d'extinció dels inactius.

El Consell de Govern, a proposta del conseller de
Presidència, adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de constatació de censos i
alous i d'extinció dels inactius, que s'adjunta a aquest acord.

Segon. Trametre'l al Parlament de les Illes Balears juntament
amb una memòria i els antecedents necessaris perquè s'hi
pronunciï."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

Palma, 22 de gener de 2010.
Vistiplau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI DE CONSTATACIÓ DE

CENSOS I ALOUS I D’EXTINCIÓ DELS INACTIUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’exposició de motius de la Llei 8/1990, de 28 de juny,
sobre la Compilació del dret civil de les Illes Balears, quan
justificava les modificacions i els retocs tècnics introduïts en els
censos i alous regulats en el títol III del llibre I de la Compilació
de l’any 1961, aplicable a les illes de Mallorca i Menorca,
assenyalava que per l’evident anacronisme d’aquests drets no
semblava oportú completar-ne la reforma aleshores, en espera
d’una possible futura llei del nostre Parlament en la qual
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s’haurien de ponderar les exigències constitucionals d’igualtat,
justícia i respecte a la propietat privada. El Parlament de les
Illes Balears, en virtut de l’article 30.27 de l’Estatut
d’Autonomia, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, té atribuïda la potestat legislativa en matèria de
conservació, modificació i desenvolupament del dret civil propi
de les Illes Balears.

Han transcorregut gairebé vint anys i encara hi ha un estat
d’opinió generalitzat que veu amb desfavor aquests drets, i fins
i tot preses de posició d’entitats locals que de forma explícita
proposen suprimir-los, atès que consideren que és insuficient la
regulació de la prescripció continguda en l’article 60 de la
Compilació del dret civil de les Illes Balears en la interpretació
que en va fer la Sala Primera del Tribunal Superior de Justícia
de Balears en la Sentència d’11 d’octubre de 2001.

Sobre la base d’aquests elements, s’aprova aquesta
disposició legal, amb la qual es pretén alliberar el tràfic
immobiliari dels obstacles constituïts per censos o alous inactius
o sense titular conegut, establint una càrrega o deure sens
perjudici del seu contingut real. D’aquesta manera es
conjuminen el respecte al dret a la propietat privada i a
l’herència que reconeix l’article 33.1 de la Constitució, amb la
reserva al legislador de la concreció de la funció social que
delimita el contingut d’aquests drets, prevista en l’apartat 2
d’aquest mateix precepte constitucional.

Finalment, l’extinció dels censos i alous per l’incompliment
del deure d’acreditar-ne la vigència per mitjà d’una solAlicitud
adreçada al Registre de la Propietat no altera en res el règim de
prescripció que estableix la Compilació del dret civil de les Illes
Balears.

Article únic

1. Tots els titulars de censos i alous inscrits en el Registre de la
Propietat, siguin de la classe que siguin, han de comunicar a
aquest òrgan els que els pertanyin, en el termini de cinc anys
comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. Aquesta comunicació s’ha de fer mitjançant una instància
adreçada al registre de la propietat corresponent, subscrita pel
titular, en què s’identifiquin aquests drets i les finques gravades
amb els censos i alous esmentats, i en què se solAliciti que es
practiqui la corresponent nota marginal que n’expressi la
vigència. En el cas que el subscriptor de la instància no sigui el
titular registral del cens o alou de què es tracti, haurà de
presentar els corresponents títols acreditatius del seu dret per
inscriure el cens o alou. 

3. Un cop transcorregut el termini indicat de cinc anys sense que
consti la vigència dels censos o alous en els termes expressats,
quedaran extingits i es podran cancelAlar a instància del
censatari o titular del domini útil, de conformitat amb la
legislació hipotecària. 

4. Tot el que disposen els apartats anteriors no impedeix
l’aplicació de les regles que sobre la prescripció s’estableixen
en la Compilació del dret civil de les Illes Balears.

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor al cap d’un mes d’haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 22 de gener de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 359/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desviació pressupostària de l'àrea de salut de Menorca (V).
(Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 360/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desviació pressupostària de l'àrea de salut de Menorca (IV).
(Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 361/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desviació pressupostària de l'àrea de salut de Menorca (III).
(Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 362/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desviació pressupostària de l'àrea de salut de Menorca (II).
(Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 363/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desviació pressupostària de l'àrea de salut de Menorca. (Mesa
de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 364/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desviació pressupostària de l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera (V). (Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 365/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desviació pressupostària de l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera (IV). (Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 366/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desviació pressupostària de l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera (III). (Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 367/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desviació pressupostària de l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera (II). (Mesa de 3 de febrer de 2010).
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RGE núm. 368/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desviació pressupostària de l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera. (Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 369/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vacunes de la grip H1N1. (Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 394/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantia percebuda pel Sr. Francisco Cárceles Guardia. (Mesa
de 3 de febrer de 2010).

Palma, a 3 de febrer 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 escrita.

Quina és la quantia de la desviació pressupostària de l'àrea
de salut de Menorca, un cop s'ha tancat l'any 2009, que
correspon al capítol II d'atenció primària?

Palma, a 27 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantia de la desviació pressupostària de l'àrea
de salut de Menorca, un cop s'ha tancat l'any 2009, que
correspon al capítol I d'atenció primària?

Palma, a 27 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantia de la desviació pressupostària de l'àrea
de salut de Menorca, un cop s'ha tancat l'any 2009, que
correspon al capítol II d'atenció especialitzada?

Palma, a 27 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantia de la desviació pressupostària de l'àrea
de salut de Menorca, un cop s'ha tancat l'any 2009, que
correspon al capítol I d'atenció especialitzada?

Palma, a 27 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantia de la desviació pressupostària de l'àrea
de salut de Menorca, un cop s'ha tancat l'any 2009?

Palma, a 27 de gener de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantia de la desviació pressupostària de l'àrea
de salut d'Eivissa i Formentera, un cop s'ha tancat l'any 2009,
que correspon al capítol II d'atenció primària?

Palma, a 27 de gener de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantia de la desviació pressupostària de l'àrea
de salut d'Eivissa i Formentera, un cop s'ha tancat l'any 2009,
que correspon al capítol I d'atenció primària?

Palma, a 27 de gener de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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

Quina és la quantia de la desviació pressupostària de l'àrea
de salut d'Eivissa i Formentera, un cop s'ha tancat l'any 2009,
que correspon al capítol II d'atenció especialitzada?

Palma, a 27 de gener de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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 escrita.

Quina és la quantia de la desviació pressupostària de l'àrea
de salut d'Eivissa i Formentera, un cop s'ha tancat l'any 2009,
que correspon al capítol I d'atenció especialitzada?

Palma, a 27 de gener de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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

Quina és la quantia de la desviació pressupostària de l'àrea
de salut d'Eivissa i Formentera, un cop s'ha tancat l'any 2009?

Palma, a 27 de gener de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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 escrita.

Quin és el nombre de vacunes per a la grip H1N1 que s'ha
administrat a la nostra comunitat autònoma? Desglosseu-ne la
xifra per illes.

Palma, a 27 de gener de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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 escrita.

Quina és la quantia econòmica de la indemnització
corresponent al Sr. Francisco Cárceles Guardia per rescissió del
seu contracte laboral d'alta direcció i que, segons resposta del
conseller, ve estipulada dins el contracte signat entre el Servei
de Salut i el Sr. Francisco Cárceles Guardia?

Palma, a 1 de febrer de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 407/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Alemany
i Moyà, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions en
matèria de formació dels tècnics de Joventut de la Xarxa
Infojove durant l'any 2009. (Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 409/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a full únic de reclamacions. (Mesa de 3 de febrer de
2010).

RGE núm. 410/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte
social i polític per a l'educació. (Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 411/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau
i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions
per poder continuar celebrant els correfocs. (Mesa de 3 de
febrer de 2010).
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RGE núm. 412/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de sensibilització Compromís contra el racisme. (Mesa de 3 de
febrer de 2010).

RGE núm. 413/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
del funcionament de les oficines de l'Agència Tributària de les
Illes Balears. (Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 414/10, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicació de
la resolució de convocatòria d'ajudes del FOGAIBA. (Mesa de
3 de febrer de 2010).

RGE núm. 415/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centres de dia a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 416/10, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abusos a
l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 417/10, de l'Hble. Sr. Diputat José M. Rodríguez
i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció
d'habitatge públic a l'antic quarter de Son Busquets. (Mesa de
3 de febrer de 2010).

RGE núm. 418/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau
d'eficàcia de les mesures anticrisi del Govern. (Mesa de 3 de
febrer de 2010).

RGE núm. 419/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a TDT en català. (Mesa de 3 de febrer de
2010).

Palma, a 3 de febrer 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 Ple.

Quines són les accions de la Direcció General de Joventut de
la Conselleria d'Esports i Joventut de les Illes Balears en
matèria de formació als tècnics de Joventut dedicats a la
informació juvenil que du a terme la Xarxa Infojove a les illes
de Menorca, d'Eivissa i de Formentera durant l'any 2009?

Palma, a 3 de febrer de 2010.
La diputada:
Isabel Alemany i Moyà.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins beneficis suposarà per a les persones consumidores de
les Illes Balears el full únic de reclamacions impulsat per la
Conselleria de Salut i Consum?

Palma, a 2 de febrer de 2010.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ens podria explicar el conseller d'Educació i Cultura com
s'estan desenvolupant les negociacions sobre el Pacte social i
polític per a l'educació de l'Estat?

Palma, a 3 de febrer de 2010.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

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.

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Comerç
i Indústria per tal de poder continuar celebrant els correfocs?

Palma, a 3 de febrer de 2010.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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 Ple.

Quins són els motius que han impulsat el Govern de les Illes
Balears a realitzar la campanya de sensibilització Compromís
contra el racisme?
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Palma, a 2 de febrer de 2010.
El diputat:
Josep M Costa i Serra.

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.

Quina valoració fa el conseller d'Economia i Hisenda de
l'entrada en funcionament de les oficines de l'Agència Tributària
de les Illes Balears en substitució de les oficines liquidadores
dels imposts de transmissions patrimonials i de successions i
donacions?

Palma, a 3 de febrer de 2010.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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 Ple.

Quan pensa publicar la Conselleria d'Agricultura i Pesca la
resolució de Presidència del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es
convoquen les ajudes per al foment de la modernització, la
intercooperació i la concentració de les cooperatives?

Palma, a 3 de febrer de 2010.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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

Quan preveu la consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració que estiguin en funcionament els set centres de dia
que havia promès per a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 3 de febrer de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot explicar el conseller de Salut els "abusos de poder" que
s'han produït a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca?

Palma, a 3 de febrer de 2010.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

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.

Considera el conseller d'Habitatge i Obres Públiques que és
possible concertar amb el Ministeri de Defensa l'agilitació dels
tràmits necessaris per a la construcció d'habitatges de protecció
oficial en el PERI de Son Busquests-Es Baluart?

Palma, a 3 de febrer 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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereix al Molt Hble. Sr. President el grau
d'eficàcia de les denominades mesures anticrisi que el seu
govern ha vingut desenvolupant?

Palma, a 3 de febrer de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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 oral davant Ple.

Quines gestions ha fet la Conselleria d'Innovació, Interior i
Justícia en relació amb la recepció dels canals de TDT en
català?
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Palma, a 2 de febrer de 2010.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 370/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
continuïtat de la unitat d'hospitalització a domicili a Eivissa,
a contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa
de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 371/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
continuïtat de la unitat de cures palAliatives a Eivissa, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
3 de febrer de 2010).

RGE núm. 372/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei de fisioteràpia a domicili a Eivissa, a contestar davant
la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 3 de febrer de
2010).

RGE núm. 373/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei de fisioteràpia a domicili, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 3 de febrer de
2010).

RGE núm. 374/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de les obres de la residència de Pollença, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 3
de febrer de 2010).

RGE núm. 375/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
dependents a Pollença, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 376/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
ateses de Pollença, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 377/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
competències per a la gestió de residències per a persones
majors, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 378/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suficiència
de recursos per al pagament de prestacions socials, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 3 de febrer
de 2010).

RGE núm. 379/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retardament
mitjà en el pagament de prestacions socials, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 3 de febrer de
2010).

RGE núm. 393/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manca d'oncòlegs a l'Hospital de Can Misses, a contestar
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 3 de
febrer de 2010).

Palma, a 3 de febrer 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 no
permanent de Salut.

Garanteix el conseller de Salut i Consum la continuïtat de la
Unitat d'hospitalització a domicili a l'àrea de salut d'Eivissa?

Palma, a 27 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, 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.

Garanteix el conseller de Salut i Consum la continuïtat de la
Unitat de cures palAliatives a l'àrea de salut d'Eivissa?

Palma, a 27 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, 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.

Quan té previst la Conselleria de Salut i Consum posar en
marxa el servei de fisioteràpia a domicili a l'illa d'Eivissa?
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Palma, a 27 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, 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.

Quin tipus de patologies atén el servei de fisioteràpia a
domicili?

Palma, a 27 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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quin és l'estat d'execució de les obres de la residència per a
persones majors del municipi de Pollença?

Palma, a 28 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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quantes solAlicituds de serveis d'atenció a la dependència
s'han fet fins a la data de contestació de la present pregunta per
part de ciutadans de Pollença?

Palma, a 28 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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quants de ciutadans de Pollença són atesos a residències per
a persones majors de fora del seu municipi?

Palma, a 28 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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quina administració considera la consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració que és la competent per a la gestió de
residències per a persones majors?

Palma, a 28 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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Considera la consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració que té en el present exercici la disponibilitat
pressupostària suficient per respondre del pagament de
prestacions socials del seu departament?

Palma, a 28 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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quina ha estat la mitjana de temps de retard en el pagament
de prestacions socials de la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració al llarg de l'any 2009?
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Palma, a 28 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, 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.

Quines gestions es realitzen des de la Gerència de l'àrea de
salut d'Eivissa i/o des de la Conselleria de Salut i Consum per
tal de solucionar el greu problema de la manca d'oncòlegs a
l'Hospital de Can Misses?

Palma, a 1 de febrer de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 358/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a proposta per a la recuperació econòmica i la creació
d'ocupació. (Mesa de 3 de febrer de 2010).

RGE núm. 390/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte de millora paisatgística del Pinar des Senyor a
Santa Eugènia. (Mesa de 3 de febrer de 2010).

Palma, a 3 de febrer 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 Ple.

Exposició de motius

D’acord amb la majoria de les previsions, l’economia
espanyola en el conjunt del 2010 seguirà en recessió, el que
suposarà una caiguda addicional de l’activitat sobre la registrada
en 2009. L’atur seguirà augmentant previsiblement fins al 20%
de la taxa d’atur i el dèficit públic seguirà per sobre del 10%.

El fort increment de l’atur, l’agreujament del dèficit públic
i la persistència de la recessió entre altres, provoca que la
imatge internacional del nostre país estigui cada dia més
deteriorada. També les enquestes a Espanya mostren l’enorme
desconfiança que els espanyols tenen sobre la situació
econòmica i la política del Govern.

Els grans problemes que han afectat l’economia en el 2009,
que són la destrucció d’ocupació, la falta de crèdit al sector
privat, la falta de competitivitat i la major crisi fiscal de la
nostra història, continuaran d’acord amb totes les previsions i la
política del Govern no fa res per corregir-los.

Espanya necessita una nova política econòmica que permeti
superar els greus riscos que ens amenacen, recuperar la
confiança i tornar al model de creixement econòmic generador
d’ocupació, que significa més benestar i progrés per als
espanyols.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:

1. Garantir la sostenibilitat de les finances públiques i
impulsar l’austeritat pressupostària, treballant per a la
consecució d’un acord nacional, polític, social i territorial per a
escometre les reformes que facin viables els nostres serveis
públics. Aquest acord hauria d’incloure una reforma de la Llei
d’estabilitat pressupostària.

2. Dissenyar un sistema tributari just que permeti establir les
següents rebaixes selectives d’impostos per alliberar renda
disponible dels contribuents i contribuir a la dinamització de
l’economia:
• Reducció de manera permanent en 2 punts la cotització

empresarial a la Seguretat Social.
• Reducció de la tributació en l’IRPF dels rendiments del

treball, especialment a les famílies nombroses.
• Reducció permanent i sense condicions de 5 punts del tipus

impositiu en l’IS per al cas de les PYME i en l’IRPF per al
cas dels autònoms.

• Canvi de criteri en la meritació de l’IVA que permeti que les
PYME i els autònoms no tributin en aquest impost per
factures no cobrades.

• En relació amb l’IVA turístic establir-lo en el tipus reduït.
• Establiment de tipus reduït d’IVA a determinats serveis

intensius de mà d’obra com els de la pintura, la fontaneria,
l’electricitat i la fusteria per fomentar el consum, ampliar
bases de recaptació i desincentivar l’economia submergida.

3. Permetre que el crèdit torni fluir cap a les famílies i les
PYME. Per a això és necessari corregir els elevats nivells de
dèficit públic i evitar així que les emissions massives de deute
de les administracions públiques impossibilitin la capacitat de
finançament del sector privat; així mateix cal donar la màxima
prioritat a la reestructuració i sanejament del sistema financer,
en particular, de les caixes d’estalvi.

4. Escometre les necessàries reformes estructurals que
permetin augmentar la competitivitat de l’economia i avançar en
l’alliberament dels sectors econòmics bàsics, com el sector
energètic, les telecomunicacions, el transport, etc., i trametre els
seus efectes positius als ciutadans.
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Aquestes reformes han de contribuir a millorar la
competitivitat del nostre país i han d’abastar diversos àmbits
com l’educació, la justícia, l’energia, polítiques de I+D+I, la
unitat de mercat, la defensa de la competència i els organismes
reguladors.

5. Promoure, en el marc del diàleg social, una reforma
laboral similar a l’acordada l’any 1997 que tingui com a
objectiu prioritari la creació de l’ocupació i especialment el
foment de la contractació indefinida bonificant les cotitzacions
dels nous contractes, la introducció de les reformes legals
necessàries per eliminar la dualitat del mercat de treball, la
reforma de la negociació colAlectiva, la millora de la formació
i la colAlaboració entre els serveis d’ocupació amb el sector
privat.

Palma, a 25 de gener de 2010.
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 Ple.

Exposició de motius

El municipi de Santa Eugènia en virtut de donació d’un taujà
disposa d’un espai lliure públic de 58.346 metres quadrats
conegut com Pinar del senyor concretament la parcelAla 926 del
polígon 1 de Santa Eugènia i que a les Normes subsidiàries
municipals està ordenat com a Sistema General d’Espai Lliure
a Sòl Rústic.

L’espai té un elevat valor ambiental i paisatgístic que permet
des del cim divisar tota la zona del Pla de Mallorca i del
Raiguer, àrea amb un elevat valor pedagògic i interpretatiu en
torn al coneixement del paisatge del Pla de Mallorca i un clar
exemple de la flora autòctona de l’illa.

L’ajuntament disposa d’un projecte de rehabilitació de
l’entorn i d’actuacions de millora paisatgística per import de
299.465 euros. La voluntat municipal és destinar l’espai a
diversos usos ambientals, com el desenvolupament d’activitats
d’educació ambiental destinada als escolars i als visitants en
general interessats a conèixer l’espai.

El projecte pretén millorar l’accés a la zona fent més
accessible la pujada i al mateix temps aprofitant l’existència
d’una antiga cantera de marès. L’espai es condicionarà amb la
neteja, l’anivellació del terreny i la disposició de l’espai seguint
una distribució degudament senyalitzada i un espai de trobada
per a l’explicació d’experiències i l’exposició d’objectius que es
pretenen assolir, tot envoltat d’un caire educatiu i de
sostenibilitat ambiental i social. 

Atès que la Conselleria de Medi Ambient té intenció de
destinar dins l’any 2010, 131 milions d’euros per a la millora
ambiental i espais naturals, és per tots aquests motius que 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 subvencionar íntegrament el projecte de millora
mediambiental i paisatgística del Pinar del senyor del terme
municipal de Santa Eugènia.

Palma, a 19 de gener de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 12100/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a hospital
Can Misses (I). (BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de 2009).

Quins motius han dut al conseller de Salut i Consum a
canviar radicalment la seva opinió sobre la conveniència de
finançar la construcció de nous hospitals mitjançant un sistema
de colAlaboració públic i privat, com el que es va dur a terme
a l'hospital de Son Espases?

La posició del conseller envers aquest tema no ha canviat.

Palma, 25 de gener de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 12101/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a hospital
Can Misses (II). (BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de 2009).

Quins beneficis tendrà per a la nostra comunitat licitar deu
centres sanitaris a Atenció Primària mitjançant un sistema de
finançament de colAlaboració públic i privat?

El procés de construcció de nous centres sanitaris, on
s'inclou el tràmit de licitació, suposarà que els ciutadans de les
Illes Balears disposaran de més i millors serveis sanitaris. I això
es tradueix amb més qualitat de vida.

Palma, 25 de gener de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 12102/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a hospital
Can Misses (III). (BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de 2009).

No creu el conseller que el seu partit i la resta de partits
que integren el Govern poden acusar-lo de privatitzar la
sanitat pública després d'haver anunciat que finançaria
l'hospital de Can Misses i la construcció de centres de salut a
atenció primària amb un sistema de colAlaboració públic-privat
similar al que va emprar el PP per al finançament de Son
Espases?

No. La política de la Conselleria de Salut i Consum d'impuls
i potenciació de la sanitat pública és molt clara.

Palma, 25 de gener de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 12103/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a Son
Espases (I). (BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de 2009).

Quan pensa posar en funcionament el nou hospital de Son
Espases?

La data prevista per a la posada en disposició de l'hospital
per part de la concessionària és el 10 d'octubre del 2010. A
partir d'aquest moment s'iniciarà l'adaptació del centre, el pla de
trasllat i el pla d'obertura.

Palma, 25 de gener del 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 12104/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a Son
Espases (II). (BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de 2009).

Quina solució es donaran als accessos de l'hospital de Son
Espases en la seva posada en funcionament?

La solució serà la que es determini per part del consell
insular, d'acord amb les conclusions dels treballs tècnics en els
quals han treballat l'ajuntament i l'Ib-salut.

Palma, 25 de gener del 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 12105/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a Son
Espases (III). (BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de 2009).

Pensa el conseller de Salut que podrà inaugurar l'hospital
de Son Espases amb els accessos solucionats?

Aquest és l'escenari amb el qual es treballa des del Consell
Insular de Mallorca, l'ajuntament i la Conselleria de Salut i
Consum.

Palma, 25 de gener de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, RGE núm.12470/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Simó Gornés i Hachero, relativa a matriculats en el
camp impartit a Menorca. (BOPIB núm. 95, de 25 de setembre
de 2009).

Quin nombre de matriculats va tenir l'anomenat CAP o
Curs d'Adaptació Pedagògica, impartit a Menorca durant els
cursos 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009?

El Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP) era un títol propi,
és a dir, que es podia obtenir amb la superació d'un curs
organitzat per alguna universitat.

Com a conseqüència de la nova ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, a partir de l'1 d'octubre del
2009 la formació didacticopedagògica pertinent s'ha d'acreditar
amb un títol de màster universitari oficial.

D'acord amb les dades que ens ha facilitat la Universitat de
les Illes Balears el nombre de persones inscrites en les darreres
edicions dels curs que conduïa a l'obtenció del CAP a la seu
universitària de la UIB a Alaior (Menorca) ha estat el següent:
• Any acadèmic 2005-2006: 26 persones (n'aprovaren 23).
• Any acadèmic 2006-2007: 25 persones (n'aprovaren 24).
• Any acadèmic 2007-2008: 21 persones (n'aprovaren 21).
• Any acadèmic 2008-2009, en què es varen impartir dues

edicions del curs perquè era el darrer any: 54 persones
(n'aprovaren 53).

Palma, 21 de gener de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, RGE núm.12818/09, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a manca de
cardiòlegs a l'Hospital Can Misses. (BOPIB núm. 98, de 2
d'octubre de 2009).
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Quines mesures s'han pres des de la gerència de l'àrea
sanitària d'Eivissa o des de la Conselleria de Salut per
solucionar la manca de cardiòlegs a l'Hospital Can Misses?

Per a la cobertura de places de determinades especialitats
que tenen més demanda i que mostren dificultats a l'hora de ser
cobertes, des del Servei de Salut de les Illes Balears, es fa una
recerca activa i intensa en diversos àmbits com per exemple:
anuncis publicats a premsa, a la Societat Espanyola de
Cardiologia i d'altres països estrangers, recerca i contactes amb
altres hospitals acreditats en la formació MIR de Cardiologia
d'Espanya...

Altres mesures que s'han pres des del 2007 per captar
cardiòlegs per a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera són entre
d'altres:
• Publicació dels dos llocs vacants en el diari El País i en les

publicacions de les societats científiques pertinents.
• Es va contactar amb el president de la Societat Espanyola de

Cardiologia.
• Vàrem mantenir entrevistes, ajudats pel cap de servei Dr.

Laplaza que, alhora, també va contactar amb facultatius
especialistes en la matèria.

• Vàrem mantenir converses per telèfon amb diversos
especialistes d'hospitals i d'altres comunicats amb la finalitat
de donar-los a conèixer l'oferta de les places i que la fessin
extensiva a altres companys del seu servei i sobretot als
residents de darrer any.

• Darrerament, s'ha n mantingut reunions amb el cap de servei
de Cardiologia de Son Dureta amb la finalitat que el servei
prestàs colAlaboració amb la gerència de manera reglada i
que per tant el personal del seu servei pugui reforçar
l'atenció  que es realitza a l'Hospital Can Misses.

Palma, 25 de gener de 2010 .
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, RGE núm.12819/09, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carmen Castro Gandasegui, relativa a primeres
visites de cardiologia a Can Misses. (BOPIB núm. 98, de 9
d'octubre de 2009).

Dóna  suport l'Hble. Conseller de Salut a la mesura presa
per la gerència de Can Misses mitjançant la qual les primeres
visites de cardiologia seran ateses pels internistes?

Medicina Interna és una especialitat que requereix un
formació via MIR de cinc anys que recull una formació àmplia
i intensa en les àrees mèdiques i que inclou la cardiologia.

Tenir metges internistes per atendre primeres visites de
cardiologia o d'altres especialitats mèdiques és una alternativa
vàlida i resolutiva, ja que moltes vegades l'atenció que oferirà
el metge internista serà única i suficient i es resoldrà el
problema sense necessitat de derivar-lo a una visita de
cardiologia. Si després de la primera visita realitzada per
Medicina Interna fos necessari la derivació del pacient a
cardiologia, aquest seria remès directament a l'especialitat per
continuar la seva atenció per part dels metges cardiòlegs de
l'hospital.

Palma, 25 de gener de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, RGE núm. 12820/09, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carmen Castro Gandasegui, relativa a OPE per a
metges. (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de 2009).

Quan tenen previst des de la Conselleria de Salut convocar
l'OPE per a metges?

Les convocatòries per a metge de família en equips d'atenció
primària i metge especialista en pediatria d'atenció primària es
varen publicar al BOIB núm. 149, de 13 d'octubre de 2009. Les
altres categories es convocaran durant l'any 2010.

Palma, 25 de gener de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, RGE núm.14359/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Simó Gornés i Hachero, relativa a béns de la colAlecció
de Son Galceran inclosos en el Registre de Béns d'Interès
Cultural. (BOPIB núm. 106, de 27 de novembre de 2009).

Quins béns procedents de la ColAlecció de Son Galceran
estan inclosos en el Registre insular de Béns d'Interès Cultural
gestionat pel Govern de les Illes Balears?

El Registre de Béns d'Interès Cultural és gestionat pel
Consell Insular de Mallorca.

Palma, 21 de gener de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, RGE núm.14360/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Simó Gornés i Hachero, relativa a mobles venuts de la
colAlecció de Son Galceran. (BOPIB núm. 106, de 27 de
novembre de 2009).

Quins béns mobles venuts a la subhasta de Cristhie's
procedents de la colAlecció de Son Galceran estaven ubicats a
Madrid i quins estaven ubicats a Mallorca?

La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears no disposa d'aquesta informació, en tot cas és el Consell
de Mallorca el que està assabentat de la ubicació dels béns.
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Palma, 21 de gener de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, RGE núm. 14361/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Simó Gornés i Hachero, relativa a trasllat de béns
mobles de la colAlecció Son Galceran. (BOPIB núm. 106, de 27
de novembre de 2009).

En el cas que s'haguessin traslladat béns mobles
procedents de la colAlecció de Son Galceran, en quina data es
va comunicar al Govern de les Illes Balears i al Consell
Insular de Mallorca el trasllat d'aquests béns?

La Conselleria d'Educació i Cultura no ha rebut cap
comunicació relativa al trasllat dels béns mobles precedents de
la colAlecció de Son Galceran. 

Palma, 21 de gener de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 383/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Treball i Formació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer 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. Sra. Consellera de Treball
i Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per tal
d'informar sobre l'evolució detallada per illes de la població
estrangera en el mercat laboral durant l'any 2009 a les Illes
Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 384/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Treball i Formació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer 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. Sra. Consellera de Treball
i Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per tal
d'informar sobre l'evolució detallada per illes dels accidents i de
les malalties laborals durant l'any 2009 a les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 385/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Treball i Formació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer 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. Sra. Consellera de Treball
i Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per tal
d'informar sobre l'evolució detallada per illes de l'atur i els
contractes registrals, de l'afiliació dels treballadors  i de les
empreses inscrites a la Seguretat Social i dels expedients de
regulació d'ocupació durant l'any 2009 a les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació oral davant la Comissió d'Ordenació Territorial

per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE
núm. 6937/09-6939/09, 8224/09, 12290/09-12292/09 i
12555/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 380/10,
presentat per la diputada Hble. Sra. Catalina Soler i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, i acorda que les preguntes que es
relacionen a continuació passin a tramitar-se com a preguntes
amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació
territorial:
• RGE núm. 6937/09, relativa a pla de deixalleries (BOPIB

núm. 79, de 17 d'abril de 2009).
• RGE núm. 6938/09, relativa a pla de deixalleries (II)

(BOPIB núm. 79, de 17 d'abril de 2009).
• RGE núm. 6939/09, relativa a pla de deixalleries (III)

(BOPIB núm. 79, de 17 d'abril de 2009).
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• RGE núm. 8224/09, relativa a previsió de millores per als
propers dos anys del consorci Aubarca-Es Verger (BOPIB
núm. 82, de 8 de maig de 2009).

• RGE núm. 12291/09, relativa a avantprojecte de llei de
residus (BOPIB núm. 94, de 18 de setembre de 2009).

• RGE núm. 12292/09, relativa a punts negres a les costes de
les Illes Balears (BOPIB núm. 94, de 18 de setembre de
2009).

• RGE núm. 12555/09, relativa a actuacions a incloure en els
convenis del Govern de l'Estat per part de la Conselleria de
Medi Ambient (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de 2009). 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació oral davant la Comissió de Turisme per a les

preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
12825/09 i 12826/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 381/10,
presentat per la diputada Hble. Sra. Assumpta Vinent i Barceló,
del Grup Parlamentari Popular, i acorda que les preguntes que
es relacionen a continuació, ambdues publicades al BOPIB
núm. 98, de 9 d'octubre de 2009, passin a tramitar-se com a
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme:
• RGE núm. 12825/09, relativa a convenis de turisme.
• RGE núm. 12826/09, relativa a convenis de turisme (II). 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació oral davant la Comissió d'Economia per a les

preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
13918/09 i 13919/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 382/10,
presentat pel diputat Hble. Sr. Josep S. Gornés i Hachero, del
Grup Parlamentari Popular, i acorda que les preguntes que es
relacionen a continuació, ambdues publicades al BOPIB núm.
102, de 30 d'octubre de 2009, passin a tramitar-se com a
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia:
• RGE núm. 13918/09, relativa a mesures informatives en

relació amb els interruptors de potència elèctrica (ICP).
• RGE núm. 13919/09, relativa a abonats a Menorca sense

interruptors de potència elèctrica (ICP). 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 113, de 29 de gener de
2010.

- Pàgines 3870 i 3877. Preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita, apartat AA).
On diu: ..., relativa a alumnat d'altres capacitats.
Hi ha de dir: ..., relativa a alumnat d'altes capacitats.

- Pàgines 3875 i 3900. SolAlicituds de compareixences. Apartat
A).
On diu: RGE núm. 135/09, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 135/10, ...
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