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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer de
2010, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 12409/09, relativa a l'aeroport de Son Bonet, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir un procés per tal de desclassificar l’aeroport
de Son Bonet com a d’interès general i, en conseqüència,
traspassar les competències sobre el dit aeroport al Govern de
les Illes Balears amb els recursos humans, materials i
pressupostaris necessaris per a la seva gestió pròpia i directa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar negociacions per tal d’aconseguir del
Govern de l’Estat la transferència, en el termini més breu
possible, dels terrenys ubicats a Maó i a Sant Lluís per ubicar-hi
indústries i centres de formació vinculats al sector aeronàutic i
altres serveis."

A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2010.
El secretari de la comissió:
Josep Melià i Ques.
El president de la comissió:
Ernest Ribalaiga i Briones.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Innovació,

Interior i Justícia, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre la sentència dictada pel
Tribunal Suprem per la qual declara la nulAlitat de ple dret de
part del decret 34/2001, de 2 de març (RGE núm. 12286/09).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer de
2010, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, qui, acompanyada de la directora
general de Justícia, del director general d'Interior i del cap de
Gabinet, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord sobre els escrits RGE núm. 14463/09, 15295/09 i

15442/09, presentats pel Govern de les Illes Balears, sobre les
modificacions pressupostàries del Servei de Salut de les Illes
Balears.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer de 2010, debaté els
escrits indicats i n'adoptà l'acord que es transcriu:

"Autoritzar les modificacions pressupostàries dels
expedients RGE núm. 14463/09, 15295/09 i 15442/09 del
Servei de Salut de les Illes Balears, en aplicació de l'article 8.1
de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2009".

A la seu del Parlament, a 16 de febrer de 2010.
La secretària de la comissió:
Aina Crespí i Prunés.
La presidenta de la comissió:
Antònia Gener i Bosch.

Ordre de Publicació

B)
Resolució dels escrits RGE núm. 12323/09 i 12324/09,

presentats pels presidents del Fons pitiús de Cooperació i del
Fons Menorquí de Cooperació, respectivament.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer de 2010, debaté els
escrits indicats mitjançant els quals se solAlicita, respectivament,
que el Parlament demani a la Sindicatura de Comptes
l'elaboració d'un dictamen sobre la naturalesa de les aportacions
econòmiques anuals dels socis i comparèixer davant la comissió
competent en matèria d'hisenda i pressuposts per tal d'explicar
la necessitat d'aquest dictamen. Així mateix, la comissió aprovà
per unanimitat les compareixences dels representants del Fons
Menorquí de Cooperació, del Fons Pitiús de Cooperació i del
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2010, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 558/10, del Grup Parlamentari Mixt, de modificació
de la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears.

Palma, a 17 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 125 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, amb el parer favorable dels diputats d'Unió
Mallorquina Josep Melià i Ques i Isabel Alemany i Moyà,
presenta la següent proposició de llei.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 12/1998, DE PATRIMONI HISTÒRIC DE LES

ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 26 de la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les
Illes Balears, imposa als propietaris els deures de conservació,
manteniment i custòdia i afegeix que l’ús al qual es destinen
aquests béns deu garantir-ne la conservació.

Aquesta circumstància hauria de ser tinguda en compte pels
nostres legisladors ja que la legislació balear (DOT, PTI)
impedeix els usos que garanteixin la conservació dels Béns
d’Interès Cultural (BIC) que es trobin el sòl classificat com a
ANEI i AANP.

Gran part del patrimoni historicoartístic de les Illes Balears
es troba en terrenys així classificats: Castell de Bellver, Granja
d’Esporles, la finca de Planícia, La Trapa, els monestirs de
Randa, Sant Honorat i Gràcia, grans finques a Mallorca, quasi
totes les torres de defensa de les Illes, fars i fortaleses militars
i un llarg etcètera on es permet únicament l’ús mediambiental.

La contradicció ens porta al fet que, en un Bé d’Interès
Cultural situat en sòl classificat com a ANEI, no s’hi poden
desenvolupar activitats culturals ni altres destinades a la
conservació i manteniment dels BIC.

Quant a la restricció dels usos, si bé es permeten les
activitats hoteleres derivades de la corresponent normativa per
a la prestació de serveis turístics en el medi rural, no s’hi
contempla l’excepcionalitat que permet el Pla Territorial a les
situades en ARIP (ajustar el número d’habitacions a l’edificació
existent), el que permetria la seva conservació i viabilitat en
molts de casos.

En la legislació actual la disposició transitòria novena de la
Llei de costes disposa que “en nuclis que hagin estat objecte
d’una declaració de conjunt històric o d’un altre règim anàleg
d’especial protecció, hi seran d’aplicació les mesures derivades
de l’esmentat règim amb preferència a les contingudes a la Llei
de costes”. És a dir, la protecció del patrimoni està per damunt
de la protecció del sòl en què s’ubiqui.

És clar que la protecció d’un BIC ha d'estar per damunt de
la protecció del sòl.

Article únic

S’introdueix una nova disposició addicional en el text de la
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les
Illes Balears, amb el text següent:

“Disposició addicional cinquena

1. Als béns que hagin estat declarats Béns d’Interès
Cultural, els seran d’aplicació les mesures derivades del
règim de patrimoni historicoartístic amb preferència a les
mesures contingudes a la normativa territorial urbanística.

2. Als Béns d’Interès Cultural es podran autoritzar
activitats culturals, mediambientals i educatives sense
necessitat de la prèvia declaració d’interès general sempre
que l’autorització d’aquestes activitats no suposi l’execució
de cap classe d’obres. Si s’haguessin d’executar obres es
podran autoritzar aquestes activitats prèvia la declaració
d’interès general.

3. Els Béns d’Interès Cultural, independentment de la
classificació o categoria del sòl en què s’ubiquin, es podran
dedicar a una de les activitats previstes a la corresponent
normativa per a la prestació de serveis turístics en el medi
rural. En aquest cas, es podrà adaptar tota la superfície
construïda del BIC a aquesta activitat sense límit en relació
amb el número d’habitacions o places.”

Disposició derogatòria única

Resten derogades totes les disposicions d’igual o inferior
rang que s’oposin o contradiguin el que disposa aquesta llei.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans guardin aquesta llei
i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
guardar.

Palma, 15 de febrer de 2010.
Els diputats:
Josep Melià i Ques.
Isabel Alemany i Moyà.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.
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3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 542/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació sanitària a l'illa de Menorca. (Mesa de 17 de febrer
de 2010).

RGE núm. 552/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a infraestructures educatives a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 17 de
febrer de 2010).

Palma, a 17 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la situació sanitària a l'illa de Menorca.

Interessats a conèixer quines actuacions pensa dur a terme
el Govern de les Illes Balears per tal de millorar la situació de
la sanitat a l'illa de Menorca, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern de les Illes Balears sobre aquest extrem.

Palma, a 9 de febrer 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre les infraestructures educatives a l'illa d'Eivissa.

Interessats a conèixer la política seguida pel Govern en
relació amb les infraestructures educatives a l'illa d'Eivissa, el
Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes
Balears sobre aquest extrem.

Palma, a 12 de febrer de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 537/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 13271/09, relativa a
agilitació de subvencions a l'àmbit sociosanitari i creació del
Consorci de crèdit social. (Mesa de 17 de febrer de 2010).

Palma, a 17 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 13271/09,
relativa a pagament de les subvencions a entitats sense ànim de
lucre a l'àmbit sociosanitari, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que les entitats
socials sense ànim de lucre de l’àmbit sociosanitari porten a
terme una tasca fonamental per a l’atenció a les persones amb
majors dificultats de la nostra comunitat autònoma i que, per
tant, requereixen del suport de l’Administració d’una manera
estable i previsible.

2. El Parlament de les Illes Balears reprova la consellera
d’Afers Socials, Promoció i Immigració, el conseller
d’Economia i Hisenda i el conseller de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears per l’impagament de subvencions als
colAlectius de l’àmbit sociosanitari a l’exercici pressupostari del
2009.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a resoldre els impagaments encara vigents de
subvencions de l’any 2009 de manera immediata i, com a
màxim, en el termini d’un mes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comparèixer en comissió parlamentària en un
termini màxim d’un mes per presentar una proposta de gestió de
les ajudes a l’àmbit sociosanitari que corregeixi els errors del
2009.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre en consideració les propostes de
solucions presentades en el sentit de la present moció per part
del Partit Popular en el document "Mesures socials anticrisi,
document de coordinació i colAlaboració amb el Govern de les
Illes Balears".

Palma, a 12 de febrer de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 591/10, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R, Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beneficis de
la finalització de la moratòria comercial. (Mesa de 17 de
febrer de 2010).
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RGE núm. 592/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió
de la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 17 de febrer de
2010).

RGE núm. 593/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prioritats
del Govern en matèria esportiva. (Mesa de 17 de febrer de
2010).

RGE núm. 594/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
remodelació de l'Institut d'Estudis Baleàrics. (Mesa de 17 de
febrer de 2010).

RGE núm. 595/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consideracions en relació amb el Partit Popular. (Mesa de 17
de febrer de 2010).

RGE núm. 596/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
del Govern fins al final de la legislatura. (Mesa de 17 de febrer
de 2010).

RGE núm. 597/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conveni de
promoció turística. (Mesa de 17 de febrer de 2010).

RGE núm. 598/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords
signats amb el Ministeri d'Habitatge. (Mesa de 17 de febrer de
2010).

RGE núm. 599/10, de l'Hble. Sra. Diputada María Luisa
Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a experimentació animal. (Mesa de 17 de febrer de 2010).

RGE núm. 600/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i
Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a innovació
com a canvi del model econòmic. (Mesa de 17 de febrer de
2010).

RGE núm. 601/10, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
matriculació a la UIB. (Mesa de 17 de febrer de 2010).

Palma, a 17 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins beneficis econòmics té, per a cada una de les illes, la
finalització de la moratòria comercial?

Palma, a 16 de febrer de 2010.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

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.

Considera el Govern de les Illes Balears que és adient
suprimir dos anys de gestió de la Conselleria de Medi Ambient?

Palma, a 16 de febrer de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

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.

Quines són les prioritats del Govern de les Illes Balears en
matèria esportiva?

Palma, a 16 de febrer de 2010.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 són les raons per les quals el Govern de les Illes
Balears ha remodelat, fins quasi fer-lo desaparèixer, l'Institut
d'Estudis Baleàrics?

Palma, a 16 de febrer de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.
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Considera vertaderament la consellera de Turisme que el
Partit Popular és una formació que planteja la seva actuació
política exclusivament basada en interessos electorals, tal com
va dir a l'entrevista concedida a un mitjà de comunicació el
passat 14 de febrer?

Palma, a 17 de febrer de 2010.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Creu vertaderament el Molt Hble. Sr. President que pot
treure endavant la gestió del seu govern d'aquí fins al final de la
legislatura?

Palma, a 17 de febrer de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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.

En quina situació es troba la signatura del conveni de
promoció turística per a l'any 2010 entre el Govern balear i el
Consell de Formentera?

Palma, a 17 de febrer de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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.

El passat dia 11 de febrer es va celebrar a Palma la reunió
bilateral amb el Ministeri d'Habitatge. Ens podria informar el
Sr. Conseller d'Habitatge i Obres Públiques del contingut dels
acords que es varen signar a la reunió bilateral?

Palma, a 14 de febrer de 2010.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

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.

Quines actuacions du a terme la Conselleria de Salut i
Consum en matèria científica i formativa mitjançant
l'experimentació animal?

Palma, a 15 de febrer de 2010.
La diputada:
María Luisa Morillas i Navarro.

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 oral davant Ple.

Quin pes té la innovació com a motor de canvi del model
econòmic en el PIB balear?

Palma, a 15 de febrer de 2010.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

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.

Quins han estat els resultats de la matriculació a la UIB el
curs 2009-2010?

Palma, a 15 de febrer de 2010.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 543/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manca de cardiòlegs a l'illa d'Eivissa, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 17 de febrer de
2010).
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Palma, a 17 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.

Quines mesures prendrà la Conselleria de Salut davant la
manca de cardiòlegs a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 9 de febrer de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 525/10, del Grup Parlamentari Mixt relativa a
entrada de camions cisterna als grans ports de les Illes
Balears, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 17 de febrer de 2010).

Palma, a 17 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 Mixt, amb el parer favorable dels diputats d'Unió
Mallorquina Josep Melià i Ques i Isabel Alemany i Moyà,
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Exposició de motius

Vivim temps de crisi econòmica, uns temps en què tots
els sectors econòmics tenen dificultats per assolir uns resultats
que els permetin continuar amb la seva activitat productiva.

A alguns sectors aquesta crisi coincideix amb dificultats
estructurals per la inexistència d’una vertadera lliure
competència i per l’increment de costs que suposa la insularitat.
Un d’aquests sectors és el pesquer, un sector estratègic de la
nostra economia, que en els darrers temps ha patit un increment
molt important del preu del petroli.

Atès que molts espais portuaris de l’Estat espanyol han
autoritzat que les embarcacions puguin fer la càrrega de
combustible a través de camions cisterna ja que aquest sistema
introdueix una pluralitat d’opcions (són moltes les companyies

que ofereixen aquesta possibilitat) a l’hora de l’abastiment,
pluralitat d’opcions que al final pot suposar una reducció dels
costs als quals han de fer front els pescadors.

Per aquests motius Unió Mallorquina, des del Grup
Parlamentari Mixt, presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat Portuària
de les Illes Balears a autoritzar l’entrada de camions cisterna de
combustible a les instalAlacions portuàries de les Illes Balears,
a fi i efecte de permetre la càrrega directa de les embarcacions
a través d’aquest sistema.

Palma, a 11 de febrer de 2010.
Els diputats:
Josep Melià i Ques.
Isabel Alemany i Moyà.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 15370/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a campanya
"Compromís contra el racisme". (BOPIB núm. 112, de 15 de
gener de 2010).

Quin cost té per a la Conselleria d’Afers Socials, Promoció
i Immigració la campanya publicitària “Compromís contra el
racisme”?

La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració va
dissenyar i iniciar l’any 2008 una campanya de sensibilització
adreçada a l’afavoriment de la integració i la convivència.
Aquesta iniciativa sorgeix en un contest de crisi econòmica i
alerta, per part dels sociòlegs i dels experts, d’un augment a tot
Europa de casos de xenofòbia cap a les persones que són de fora
davant la reducció d’oportunitats laborals.

La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració va
posar en marxa l’any 2008 la campanya “Compromís contra el
racisme” que pretén reforçar els valors de la convivència i la
tolerància i allunyar qualsevol temptació de considerar les
diferències com a amenaces. Amb la imatge del mur de Berlín
s’invitava tota la ciutadania de les Illes Balears a tomar el mur
del racisme. Diferents iniciatives publicitàries es varen posar en
marxa a les diferents illes durant el 2008. Una campanya que,
amb l’objectiu d’estalviar costos, es va dissenyar i plantejar amb
l’objectiu que perduri tota la legislatura.

Per a l’any 2009 -i contestant la seva pregunta- es va donar
una passa més i amb l’objectiu d’aconseguir l’adhesió de la
ciutadania a la campanya, s’optà per comptar amb personatges
prou coneguts a les Illes que de manera desinteressada (gratuïta)
han cedit la seva imatge i han mostrat el seu rebuig al racisme
i el seu compromís per la convivència. Tot allò, cercant que la
ciutadania els imités.
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Per donar a conèixer aquesta iniciativa la conselleria va
destinar un total de 54.494,48 euros, doblers que es van destinar
a:
• La producció de 100.000 adhesius amb el lema “espai sense

racisme” que es distribueixen a totes les illes,
• La producció i distribució de 180.000 cartells als diaris

Ultima Hora, Diario de Mallorca, ADN, El Mundo, Diario
de Menorca i Diario de Ibiza.

• Un estand que va ser present als principals municipis de les
Illes i on els ciutadans, en fer-se una fotografia, han mostrat
el seu rebuig al racisme. Els municipis on ha estat present
aquesta campanya són: Artà, Capdepera, Alcúdia, Pollença,
Palma, Marratxí, Calvià, Andratx, Inca, Binissalem,
Manacor, Felanitx, Muro, Sa Pobla, Santa Margalida, Son
Servera, Sóller, Santanyí, Llucmajor, Campos, Vila, Sant
Antoni, Sant Josep, Sant Joan, Santa Eulària, Formentera,
Maó, Alaior i Ciutadella.

Els esportistes que han participat a la campanya i han cedit
la seva imatge per al pòster i l’estand no han rebut cap
contraprestació econòmica (ni les empreses que n’exploten les
imatges). De fet, ha estat de manera desinteressada que han
mostrat el seu suport a aquesta campanya i al contingut
d’aquesta iniciativa: el compromís contra el racisme “Jo m’hi he
compromès. I tu?”.

Palma, 3 de febrer de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 513/10, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Turisme, davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar
sobre la situació actual de la conselleria i les línies a seguir per
la nova consellera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 553/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Treball i Formació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per tal
d'informar sobre la política que pensa dur a terme el que queda
de legislatura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 554/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Habitatge i Obres Públiques.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge
i Obres Públiques, davant la Comissió d'Ordenació Territorial,
per tal d'informar sobre la política que pensa dur a terme la
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques ateses les noves
competències que li han estat atribuïdes.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 555/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient i Mobilitat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient i Mobilitat, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre la política que pensa dur a
terme la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques ateses les
noves competències que li han estat atribuïdes.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Continuació de tramitació de la Proposició de llei RGE

núm. 15388/09 i obertura del termini de presentació d'esmenes.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2010, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra la proposició no de llei indicada, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació de les
exempcions del servei de clavegueram, d'acord amb l'article
126.4 del Reglament del Parlament, acorda de trametre-la a la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts i obrir el termini perquè s'hi
puguin presentar esmenes que serà de quinze dies a comptar des
del dia següent al de la publicació d'aquest acord al BOPIB. El
termini esmentat finalitzarà dia 10 de març de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 341/10, de constatació de censos i alous
d'extinció dels inactius. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2010, conformement amb l'establert a l'article 93
del Reglament de la cambra i atès l'escrit RGE núm. 538/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 114, de dia 5 de febrer d'enguany, fins
a dia 5 de març de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 397/10, de publicitat institucional de les Illes
Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2010, conformement amb l'establert a l'article 93
del Reglament de la cambra i atès l'escrit RGE núm. 551/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 115, de dia 12de febrer d'enguany, fins
a dia 12 de març de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de l'escrit RGE núm. 10770/09, de solAlicitud de

compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 482/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la solAlicitud de compareixença indicada, de l'Hble. Sra.
Consellera d'Interior davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre les informacions aparegudes a
diferents mitjans de comunicació pel que fa a la utilització d'un
helicòpter d'Emergències per a funcions alienes a les
encomanades.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
Retirada dels escrits RGE núm. 135/10 i 10779/09, de

solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Turisme i de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2010, admet a tràmit els escrits RGE núm.
511/10 i 512/10, presentats pel Govern de les Illes Balears, i
accepta la retirada de les solAlicituds de compareixença
indicades, de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme davant la
Comissió de Turisme, sobre la situació actual de la conselleria,
i de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre les informacions
aparegudes a diferents mitjans de comunicació pel que fa a la
utilització d'un helicòpter d'Emergències per a funcions alienes
a les encomanades.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Nomenament de funcionària de carrera del cos d’oficis i

serveis del Parlament de les Illes Balears.

Resolució de Presidència

Atès que a l’apartat quart dels acords de la Mesa
Negociadora Institució-Personal per al període 2008-2009
figura l’acord de funcionaritzar una plaça de netejadora amb
contracte laboral fix,  a fi d’integrar-la al cos d’oficis i serveis
del Parlament de les Illes Balears. 

         Atès que l’acord anterior prové dels acords adoptats per la
Mesa Negociadora Institució-Personal durant el període
2004-2006, publicats al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears núm. 48, de dia 16 de juliol de 2004.

         Atès que a la vigent RPT del Parlament de les Illes Balears
figura una plaça d’auxiliar d’oficis i serveis del cos d’oficis i
serveis, vacant.

         Atès que la plaça anterior serà dotada pressupostàriament
per redistribució dels crèdits del capítol I (despeses de
personal). 

         Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 109, de dia 18 de desembre de 2009, es publicaren
les bases de la convocatòria per funcionaritzar la plaça de
netejadora amb contracte laboral fix per oposició, tot d’acord
amb l’aprovat per la Mesa a la sessió de dia 17 de desembre de
2009.

        Atès que el tribunal ha avaluat les proves selectives
convocades i que per resolució de la Presidència del dia 9 de
febrer de 2010 s’ha fet pública la llista definitiva amb la
qualificació final (10,00 punts) de l’aspirant María José Moral
Moreno al tauler d’anuncis de la cambra.

         Atès que la persona que ha superat les proves selectives i
ha obtingut la plaça objecte de la convocatòria, reuneix els
requisits exigits a la base segona de la convocatòria esmentada,
per tal de ser nomenada funcionària de carrera del cos
d’auxiliars d’oficis i serveis del Parlament de les Illes Balears.

         Atès que la Mesa a la sessió de dia17 de febrer de 2010,
aprovà el nomenament de la Sra. María José Moral Moreno,
com a funcionària de carrera del cos d’oficis i serveis del
Parlament de les Illes Balears; en ús de les facultats previstes a
l’article 15 de l’Estatut del Personal al servei del Parlament de
les Illes Balears,  

         Resolc:

1. Nomenar-la funcionària de carrera del cos d’oficis i serveis
del Parlament de les Illes Balears (grup d’agrupacions
professionals, nivell 14).

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la data de notificació
de la present resolució, d’acord amb el que es disposa a la
Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c) i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l’endemà de la data de notificació de
la present resolució.

4. Que disposa d’un mes per prendre possessió de la plaça
d’auxiliar d’oficis i serveis des de la data de notificació del
nomenament, i que la data relativa als efectes econòmics i
administratius serà l’establerta a l’acta de presa de possessió
d’aquesta.

5. Que finalment, i abans de formalitzar la presa de possessió
a la plaça assenyalada, es produirà el seu cessament com a
contractada laboral fixa amb categoria professional de
netejadora, amb extinció del contracte laboral per mutu
acord de les parts, tal com s’estableix a l’article 49 del text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret
Legislatiu 1/1995, de 24 de març de 1995).

A la seu del Parlament, a 18 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears.
Maria Antònia Munar i Riutort.
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