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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de març de 2010, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 778/10, relativa a mesures en relació amb la política
turística, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a aprofundir en el diàleg entre govern i oposició a
fi i efecte d’articular un gran pacte sobre turisme per fer front a
la difícil situació que travessa actualment el sector.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a suprimir l’increment de l’IVA relatiu al sector serveis previst
per a l’any 2010 o subsidiàriament diferir-ne l’aplicació fins al
mes de novembre.

3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a dur a
terme les accions necessàries per a fer realitat el Projecte de
Reforma Integral de la Platja de Palma amb concrecions
pressupostàries clares per a cada una de les administracions
implicades.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la presentació en el termini de tres mesos del
Projecte de renovació integral de la Badia de Sant Antoni i de
la Platja d’En Bossa, així com a l’obtenció del compromís de
participació en aquest del Ministeri d’Indústria i Comerç, del
Consell Insular d’Eivissa, de l’Ajuntament de Sant Antoni i de
l’Ajuntament d’Eivissa.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la presentació al Parlament en el termini de tres
mesos d’un pla de feina adreçat a explicar les passes a seguir
per finalitzar la construcció del Palau de Congressos de Palma,
així com el seu sistema de gestió i explotació posteriors.

6. El Parlament de les Illes Balears constata la dificultat que
genera l’aplicació de l’anomenat decret Nadal en els
ajuntaments i insta el Govern a presentar al Parlament les
iniciatives oportunes per tal d’impulsar i facilitar la necessària
millora i reconversió de la planta hotelera balear.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu en el termini de sis mesos el seu
compromís de subvencionar en un 0,75% els interessos
aplicables als projectes de modernització turística acollits a
l’anomenat Pla Renove."

A la seu del Parlament, 16 de març de 2010.
El secretari:

Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de març de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 13264/09, relativa a impuls a l'atenció de
la salut mental a les Illes Balears, amb les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
874/10, 875/10 i 876/10, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears acorda :

1. Crear una ponència en el marc de la Comissió
d’Assumptes Socials per elaborar un pla de feina consensuat
entre les diferents forces polítiques per atendre la malaltia de
salut mental amb presència de diputats i membres designats pels
diferents grups parlamentaris.

2. La ponència haurà de ser participativa, establirà un
calendari de compareixences de diverses entitats sociosanitàries
sense ànim de lucre que avui en dia donen servei a les famílies
i als malalts, i donarà una presència explícita a aquestes entitats
en el si de la ponència en qualitat d'experts. Com a mínim i
entre d'altres que es vulguin considerar, s'haurà de comptar amb
la participació de l'Associació d'Entitats i Serveis de Salut
Mental de Mallorca, l'Associació Balear de Salut Mental,
l'Asociación Pitiusa de Familiares de Enfermos Mentales
(APFEM), la DEFORSAM (Eivissa), l'Asociación para la
Docencia e Investigación de la Salud Mental (Eivissa),
l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de Menorca
(AFEM), l'Associació d'Usuaris Pro-Salut Mental de Menorca
(S'Olivera), i els colAlegis professionals relacionats amb la
matèria.

3. La ponència haurà de tenir una visió sociosanitària i
multidisciplinar i fer possible la participació, com a mínim, de
les conselleries de Salut, Serveis Socials, Treball, Habitatge,
Educació, Interior i Hisenda.

4. La ponència haurà de tenir un caràcter pluriinsular i
facilitar l'anàlisi i la recerca de solucions consensuades a curt,
mig i llarg termini per a totes les Illes, amb l'objectiu de seguir
aplicant l'Estratègia de Salut Mental existent a l'actualitat."

A la seu del Parlament, 16 de març'de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de març de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 552/10, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a infraestructures
educatives a l'illa d'Eivissa.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació i Cultura, Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans del Grup Parlamentari Mixt, l'Hble.
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, i l'Hble. Sra. Maria Torres i Marí
del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Carolina
Torres i Cabañero i l'Hble. Sr. Bartomeu Llinàs i Ferrà.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 766/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a pagament per part del Govern als ajuntaments
dels deutes i compromisos de l'any 2009. (BOPIB núm. 118, de
5 de març de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 807/10, de
l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei de
coordinació de policies locals. (BOPIB núm. 118, de 5 de març
de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 808/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a augment de l'atur a Menorca.
(BOPIB núm. 118, de 5 de març de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 806/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a defensa dels interessos del sector del
transport per carretera. (BOPIB núm. 118, de 5 de març de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 810/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millores com a conseqüència de
la reestructuració del servei del 061. (BOPIB núm. 118, de 5 de
març de 2010).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 813/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a posada en marxa del
mutiplex. (BOPIB núm. 118, de 5 de març de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 814/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a posada en marxa del
gasoducte. (BOPIB núm. 118, de 5 de març de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 815/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a rebaixa de taxes
aeroportuàries. (BOPIB núm. 118, de 5 de març de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 812/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a acord signat entre
Farmaindustria i la Conselleria de Salut i Consum. (BOPIB
núm. 118, de 5 de març de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 809/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a model econòmic de Menorca. (BOPIB núm.
118, de 5 de març de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 811/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució del teixit empresarial
durant el mandat del Molt Hble. Sr. Francesc Antich. (BOPIB
núm. 118, de 5 de març de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de març de 2010, rebutjà el Punt 7 de la Moció RGE núm.
778/2010, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en
relació amb la política turística.(BOPIB núm. 118, de 5 de març
de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Jurament o promesa del càrrec de diputada.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de març de 2010, d'acord amb l'establert a l'article 7.1.3. del
Reglament de la cambra, l'Hble. Sra. Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari Mixt,  procedí a la promesa del
càrrec de diputada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Elecció del càrrec de  president o presidenta del Parlament

de les Illes Balears.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de març de 2010, es procedí a l'elecció de president o
presidenta del Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'establert als articles 36 i 37 del Reglament de la cambra, i en
resultà elegida per 30 vots a favor i 29 vots en contra la Molt
Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Alteració a l'ordre del dia del ple del Parlament de les Illes

Balears.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de març de 2010, atès que amb l'elecció de la Molt Hble. Sra.
Aina Rado i Ferrando com a presidenta es produeix una vacant
a la Mesa del Parlament, s'aprova per assentiment alterar l'ordre
del dia, en el sentit d'incloure-hi l'elecció del càrrec de
vicepresident o vicepresidenta de la cambra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
Elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta del

Parlament de les Illes Balears.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de març de 2010, atesa la proclamació de la Molt Hble. Sra.
Aina Rado i Ferrando com a presidenta del Parlament, es
procedí a l'elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta
de la cambra; i en resultà elegida per 59 vots emesos, dels quals
29 són en blanc, 29 són a favor i 1 és nul, l'Hble. Sra. Isabel
Alemany i Moyá.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm.

13868/09.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de març de 2010, s'ajornà per a la propera sessió plenària la
proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a casos
de discriminació lingüística (BOPIB núm. 102, de 30 d'octubre
de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.



4096 BOPIB núm. 120 -  19 de març de 2010

Ordre de Publicació

F)
Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears

amb motiu de dia 8 de març, Dia internacional de la dona.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de març de 2010, aprovà per assentiment la declaració
institucional següent: 

"Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears, amb motiu del 8 de març, 

Dia Internacional de la Dona

L’any 1975 les Nacions Unides van declarar el 8 de maig
Dia Internacional de la Dona Treballadora. També es
commemora enguany el XVè aniversari de la Plataforma
d’Acció de Beijing i el 30 aniversari de l'adopció de la
Convenció per a l’eliminació de totes les formes de
discriminació contra la dona.

Des d’ençà, gràcies als moviments internacionals feministes,
molts han estat els avanços en matèria d’igualtat aconseguits.

No obstant, estudis recents ens mostren com l’augment del
nivell formatiu de les dones no correspon amb presència
proporcional als espais de presa de decisions, inclosos els llocs
directius a les grans empreses i aquells en els quals es genera
nou coneixement.

Aquest dèficit de representació suposa una pèrdua del talent
de les dones per a la societat, sobretot en l’actual context de
superació de la crisi econòmica i financera. En el context actual
de la major crisi sobrevinguda dels darrers 30 anys, ha de ser
una prioritat la igualtat entre dones i homes, com a condició
prèvia per al creixement sostenible, l’ocupació, la innovació, la
competitivitat i la cohesió social.

No podem obviar que les generacions més joves
reprodueixen comportaments sexistes en els diferents àmbits de
la vida, com mostren les dades sobre violència de gènere sobre
discriminació, l’accés i promoció professional o sobre la
discriminació de retribucions i la protecció social.

No volem oblidar avui que aquest sexisme s’ha cobrat la
vida de dues dones, enguany, a la nostra comunitat.

Per això, el Parlament de les Illes Balears, malgrat els
progressos aconseguits en igualtat de gènere, insta a continuar
avançant per tal d’aconseguir una igualtat real entre homes i
dones, i s’adhereix a la Declaració de Cadis, subscrita pels
ministres i líders polítics dels estats membres de la Unió
Europea.

Parlament de les Illes Balears, 8 de març del 2010.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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 3 de març de
2010, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 12711/09, relativa a la delimitació de la costa de
Formentera, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears, en consonància amb el

Consell de Formentera i en solidaritat amb la Plataforma i veïns
afectats i tenint en compte la promesa del president del Govern
central Sr. José Luis Rodríguez Zapatero que va prometre un
“deslinde de costas justo” per a Formentera, insta:

1. Al Govern central a fer un “deslinde de costas justo” per
a Formentera.

2. Al Govern balear a solAlicitar l’anulAlació de la delimitació
de la costa de l’any 1997 per tornar a l’anterior delimitació.

3. Al Govern central a mantenir la zona de protecció actual."

A la seu del Parlament, 9 de març de 2010.
El secretari de la comissió:
Josep Melià i Ques.
El president de la comissió:
Ernest Ribalaiga i Briones.

Ordre de Publicació

La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de març de 2010, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 14009/09, relativa
a la denúncia de la detenció i el judici en un tribunal militar de
set activistes sahrauís, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

B)
1. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu rebuig

ferm a la detenció i a l’empresonament dels set ciutadans
sahrauís detinguts a l’aeroport de Casablanca el passat 8
d’octubre, i exigeix la immediata posada en llibertat d’unes
persones que només poden ser considerades com a presos de
consciència.
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2. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu rebuig al
fet que els activistes civils sahrauís siguin jutjats per un tribunal
militar i al fet que el treball en favor dels drets humans i la
reivindicació del dret a l’autodeterminació puguin ser
qualificats com a delictes de traïció i de colAlaboració amb
l’enemic.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
i la Unió Europea a implicar-se per aturar aquestes violacions
dels drets humans, i a defensar que el mandat de la missió de
Nacions Unides MINURSO inclogui la garantia dels drets
humans.

A la seu del Parlament, 16 de març de 2010.
La secretària de la comissió:
Maria Cristina Rita i Larrucea.
La presidenta de la comissió:
Marián Suárez i Ferreiro.

Ordre de Publicació

La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de març de 2010, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 15162/09, relativa
a respecte pels drets humans al Sàhara Occidental, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears perquè insti el Govern d’Espanya a demanar la fi
de les violacions dels drets humans en el Sàhara Occidental.

2. El Parlament de les Illes Balears denuncia la vulneració
dels drets humans que va suposar privar Aminetu Haidar del
dret de retornar a casa seva, i reconeix la tasca exemplar
d’aquesta activista en favor dels drets humans.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar el Govern d’Espanya a demanar el
compliment per part del Marroc de les resolucions de Nacions
Unides en relació amb el Sàhara Occidental.

4. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern
d’Espanya que assumeixi un compromís ferm per tal que el
poble sahrauí pugui exercir el seu dret a l’autodeterminació i
resoldre, d’una vegada, l’inacabat procés de descolonització
d’aquests territoris.

A la seu del Parlament, 16 de març de 2010.
La secretària de la comissió:
Maria Cristina Rita i Larrucea.
La presidenta de la comissió:
Marián Suárez i Ferreiro.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 213/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de la xarxa de les cases d'acollida per a dones víctimes
de violència de gènere. (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de
2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 214/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de la xarxa de les cases d'acollida per a dones víctimes
de violència de gènere (II). (BOPIB núm. 113, de 29 de gener
de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 215/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de la xarxa de les cases d'acollida per a dones víctimes
de violència de gènere (III). (BOPIB núm. 113, de 29 de gener
de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 4 de març de 2010, debaté la Pregunta
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. (BOPIB núm. 114, de 5 de
febrer de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 4 de març de 2010, debaté la Pregunta
RGE núm. 375/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones dependents
a Pollença. (BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 4 de març de 2010, debaté la Pregunta
RGE núm. 376/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones ateses a
Pollença. (BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 4 de març de 2010, debaté la Pregunta
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. (BOPIB núm. 114,
de 5 de febrer de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 4 de març de 2010, debaté la Pregunta
RGE núm. 378/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a suficiència de recursos
al pagament de prestacions socials. (BOPIB núm. 114, de 5 de
febrer de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 4 de març de 2010, debaté la Pregunta
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. (BOPIB núm. 114, de 5 de
febrer de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre la convocatòria de les proves selectives per cobrir places
de personal fix a la Fundació Balears a l'Exterior (RGE núm.
12411/09).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de març de
2010, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, qui, acompanyat de la directora general de
Relacions amb el Parlament i de Coordinació Normativa, del
director general de relacions Institucionals i del cap de Gabinet,
informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença dels representants del Fons pitiús de

cooperació, del Fons menorquí de cooperació i del Fons
mallorquí de solidaritat i cooperació, davant la Comissió de
Drets Humans, sobre la solAlicitud que la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears elabori un dictamen sobre la
naturalesa de les aportacions econòmiques anuals dels socis
(RGE núm. 12323/09 i 12324/09).

A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de març de 2010, tengué lloc la
compareixença dels representants del Fons pitiús de cooperació,
del Fons menorquí de cooperació i del Fons mallorquí de
solidaritat i cooperació, els quals, acompanyats dels gerents del
Fons mallorquí i del Fons menorquí, informaren sobre el tema
indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acords respecte dels escrits RGE núm. 12323/09 i

12324/09.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de març de 2010, en relació amb
la solAlicitud que la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
elabori un dictamen sobre la naturalesa de les aportacions anuals
dels socis del Fons pitiús de cooperació, del Fons menorquí de

cooperació i del Fons mallorquí de solidaritat i cooperació,
s'aprovaren per unanimitat els acords següents: 

"1. La Comissió d’Hisenda i Pressuposts solAlicita a la
Sindicatura de Comptes l’elaboració d’un dictamen sobre la
naturalesa de les aportacions econòmiques anuals que fan els
socis al Fons Pitiús de Cooperació.

2. El Fons Pitiús de Cooperació aportarà a la Sindicatura de
Comptes els antecedents i qualsevol documentació necessària
i adient per a l’elaboració del dictamen.

3. La Comissió d’Hisenda i Pressuposts sol•licita a la
Sindicatura de Comptes l’elaboració d’un dictamen sobre la
naturalesa de les aportacions econòmiques anuals que fan els
socis al Fons Menorquí de Cooperació.

4. El Fons Menorquí de Cooperació aportarà a la Sindicatura
de Comptes els antecedents i qualsevol documentació necessària
i adient per a l’elaboració del dictamen.

5. La Comissió d’Hisenda i Pressuposts solAlicita a la
Sindicatura de Comptes l’elaboració d’un dictamen sobre la
naturalesa de les aportacions econòmiques anuals que fan els
socis al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

6. El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació aportarà a
la Sindicatura de Comptes els antecedents i qualsevol
documentació necessària i adient per a l’elaboració del
dictamen.

Palma, a 16 de març de 2010.
El secretari en funcions de la comissió:
Ernest Ribalaiga i Briones.
La presidenta de la comissió:
Antònia Gener i Bosch.

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 març de 2010, d'acord amb els articles 125 i següents del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 962/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaració d'interès autonòmic de la construcció del camp de
golf de Son Bosc a Muro, a la qual se li aplicarà el
procediment de tramitació d'urgència.

Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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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 Popular presenta la proposició de llei següent.

En aplicació de l'article 95.1 del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, se solAlicita que aquesta iniciativa legislativa
es tramiti pel procediment d'urgència.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE DECLARACIÓ
D’INTERÈS AUTONÒMIC DE LA CONSTRUCCIÓ

DEL CAMP DE GOLF DE SON BOSC A MURO

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Decret Llei 1/2007, de 23 de novembre, regula, en el seu
article 4, dues situacions singulars per a determinats territoris
del municipi de Palma i dels de la ciutat d’Eivissa.

Mitjançant la disposició addicional setena de la Llei 6/2007,
de 27 de desembre, de mesures tributàries i
economicoadministratives es regulà un règim excepcional per
a les activitats necessàries per a una explotació agrària o
vinculada directament a l’explotació.

Un altre precedent en aquesta legislatura de normes legals
singulars en tenim a l’article 11 de la Llei 4/2008, de 14 de
maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial
sostenible a les Illes Balears, quan amplia l’àmbit del sistema
d’equipament comunitari sanitari, segons l’annex C de la llei, i
imposa al PGOU de Palma la seva incorporació. Així mateix, la
llei declara expressament la utilitat pública i la necessitat
d’ocupació d’aquests terrenys.

Igualment, la disposició addicional novena del Decret Llei
1/2009, de 30 de gener, regula unes condicions excepcionals per
a determinades activitats de l’embassament i posterior
emmagatzematge d’aigua mineral destinada a consum humà que
s’ubiquin en sòl classificat com a rústic protegit.

Així mateix, l’article únic del Decret Llei 2/2009, de 8 de
maig, classifica directament com a sòl urbà uns determinats
terrenys del municipi d’Eivissa, segons la delimitació que
adjunta. També declara la inversió d’interès autonòmic, la
utilitat pública, la urgent ocupació i l’única necessitat de
l’aprovació del projecte per part del Servei de Salut de les Illes
Balears, amb l’informe municipal previ.

Un altre precedent de norma legal singular és el Decret Llei
4/2009, de 27 de novembre, el qual ha tingut una vigència
limitada atès que no ha estat convalidat expressament pel
Parlament de les Illes Balears. En aquest decret llei es regulava
una excepcionalitat per als terrenys de Sa Coma d’Eivissa, una
altra per als terrenys de S’Enclusa del terme municipal de
Ferreries, una altra per a l’exempció del servei de clavegueram
i normes singulars en matèria de caça i pesca fluvial.

Cal esmentar també, com a norma legislatura singular, el
Decret Llei 5/2009, de 27 de novembre, el qual, en el seu article
9, excepcionalment, faculta per a determinades
“redelimitacions” del planejament general de l’illa de
Formentera.

II

El projecte de construcció del camp de golf a la finca de Son
Bosc del terme municipal de Muro s’inicià el setembre del
1998, quan es redactà l’avaluació ambiental. Des del punt de
vista mediambiental, la Comissió Balear de Medi Ambient de
les Illes Balears, que és l’òrgan administratiu amb competència
per dictaminar sobre els temes de medi ambient a les Illes
Balears, ha aprovat, durant el tràmit de la declaració d’interès
general de l’esmentat camp de golf fins a dos informes
favorables, i així:

1. L’informe de 15 d’abril del 1999, el qual analitza i avalua
la repercussió de la construcció de l’esmentat camp de golf
sobre l’impacte ambiental de la finca, és favorable, amb la
recomanació que s’hi facin anualment un mínim de dos
sondejos i controls dels paràmetres hidrogeològics, els resultats
dels quals s’hauran de trametre a la Comissió Permanent de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. Així mateix,
recorda el compliment de l’informe de la Direcció General de
Sanitat sobre la reutilització de les aigües.

2. L’acord de 28 de juliol del 2005, publicat en el BOIB
número 124, de 23 d’agost, sobre la documentació de
l’avantprojecte corregit a la rectificació de deficiències, del
gener del 2005, el qual obtingué la declaració d’interès general
de les obres i instalAlacions aprovada per la Comissió Insular
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de
Mallorca, en sessió de dia 22 de desembre del 2006.

A la tramitació de l’expedient de declaració d’interès de les
obres i instalAlacions del camp de golf de Son Bosc, al terme
municipal de Muro, s’hi han dictat els informes i les
autoritzacions pertinents sobre els aspectes mediambientals que
es poden sintetitzar de la manera següent:

a) Del Servei de Ports i Litoral: Informe favorable, lliurat el
23 de març del 1999, amb la prescripció que haurà de
solAlicitar-se l’autorització per a les obres a realitzar a la
zona de servitud de protecció del domini públic
marítimoterrestre, de conformitat amb l’article 48.1 del
Reglament general per al desenvolupament i execució de la
Llei 22/1988, e 28 de juliol, de Costes.
b) De la Junta Rectora del Parc Natural de S’Albufera:
Informe favorable, lliurat el 3 de maig del 1999.
c) De la Direcció General de Règim Hidràulic: Informe
favorable, lliurat el 6 de maig del 1999, el qual assenyala
que els recursos disponibles de l’Estació depuradora
d’aigües residuals de Muro-Santa Margalida són més que
suficients per cobrir les necessitats del camp de golf de Son
Bosc, i informa, en relació amb la qualitat de l’aigua
depurada que, atès el tractament terciari previst en el
projecte tècnic, aquesta serà apta per a l’ús al qual es
destinarà, ja que es garanteix el nivell de qualitat per la
normativa vigent i és adequada per a l’ús del camp de golf,
fins i tot a les zones sensibles.
d) De la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria:
Informe favorable, lliurat el 15 de maig del 1999, el qual
indica que els terrenys on es pretén ubicar el camp de golf
no són d’especial valor agrícola ni afecten les actuacions de
la Direcció General d’Agricultura.
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e) De la Conselleria d’Agricultura i Pesca: nou informe
favorable, lliurat el 3 d’octubre del 2005, el qual indica que
els terrenys on es pretén ubicar el camp de golf no són
incompatibles amb els valors singulars reconeguts de la
zona ni afecten els terrenys d’especial valor agrícola.
f) De la Direcció General de Recursos Hídrics: Resolució
per la qual s’atorga una concessió d’aigua depurada,
procedent de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de
Muro-Santa Margalida, per al reg del camp de golf de Son
Bosc, amb un cabal màxim diari de 1.800 m3/dia i un total
màxim anual de 385.000 m3, lliurat el 9 de febrer del 2006.

A la tramitació de la llicència d’edificació i ús del sòl, una
vegada atorgada la declaració d’interès general de les obres i
instalAlacions del camp de golf de Son Bosc, aprovada per la
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric de Mallorca, en sessió de dia 22 de desembre
del 2006, s’han lliurat els informes i les autoritzacions
pertinents, que, sintèticament, són:

a) De la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral:
Autorització per a la realització de les obres del camp de golf de
Son Bosc a la zona de servitud de protecció del domini públic
maritimoterrestre, lliurat el 24 de setembre del 2007.

b) Del Servei de Protecció d’Espècies de la Direcció
General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental:
Informe favorable, sobre el compliment de les condicions de la
Comissió Balear de Medi Ambient del projecte executiu del
camp de golf de Son Bosc, lliurat el 13 de desembre del 2007.

Amb data 10 de gener del 2008 s’atorgà el corresponent
permís d’instalAlació i amb data 13 de març del 2008 s’atorgà la
llicència d’edificació i ús del sòl.

Posteriorment, amb data 3 d’agost del 2009, s’aprovà, per la
Conselleria de Medi Ambient el Pla de conservació d’orchis
palustris a Mallorca. Aquest pla s’aprovà d’acord amb el que
preveu l’article 9.4 del Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual
es crea el Catàleg balear d’espècies amenaçades i d’especial
protecció, les àrees biològiques crítiques i el Consell Assessor
de Fauna i Flora de les Illes Balears.

Aquest pla de conservació d’orchis palustris a Mallorca
significa la declaració d’utilitat pública als efectes d’imposició
de servituds. Per tenir una magnitud de les conseqüències
d’aquest pla de conservació, cal esmentar que la superfície de
l’àrea biològica crítica és de 99.419 m2 (19% sobre la superfície
total de la finca on es construeix el camp de golf de Son Bosc).

Queda constatat, per tant, que a la tramitació de la
preceptiva i prèvia declaració d’interès general de les obres,
com del permís d’instalAlació i la llicència d’edificació i ús del
sòl, així com del recent Pla de conservació d’orchis palustris a
Mallorca, totes les resolucions de la Conselleria de Medi
Ambient, tots els acords de la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears i tots els informes sectorials són favorables a la
construcció del camp de golf de Son Bosc. Finalment, cal
esmentar que s’han obtingut totes les autoritzacions pertinents
abans que s’iniciassin les obres el proppassat dia 22 de febrer
del 2010.

Cal esmentar que la Comissió Europea, en resposta a una
intervenció d’un determinat eurodiputat, en data 18 de juny del
2008 (E-2046/08ES), dictaminà que no existia cap raó perquè
la comissió arribàs a la conclusió que en la construcció del camp
de golf de Son Bosc s’hagi infringit el dret comunitari.

Igualment, la Secretaria de la Convenció de Ramsar, amb
seu a CH-1196 Gland, Switzerland, en resposta a una petició
d’investigació d’una determinada entitat ecologista, sobre el
presumpte impacte negatiu del reg del camp de golf de Son
Bosc a la zona humida de S’Albufera, denegà la denúncia i
dictaminà que “l’aqüífer no es veurà afectat negativament, en
qualitat ni en quantitat, pel desenvolupament del camp de golf”,
i que “l’ús de productes fisiosanitaris tampoc no afectaran
l’àrea”.

III

És pacífic que els grans línies d’actuació mediambiental
d’àmbit continental, estatal, autonòmic, insular i fins i tot local,
com és l’ordenació territorial, la depuració de les aigües
residuals urbanes, el tractament de residus i la seva reutilització
i actuacions similars, solen ser efectives quan permeten el
desenvolupament demogràfic, productiu i cultural de l’ésser
humà en convivència harmònica amb el seu entorn natural.

Aquests objectius, propis del desenvolupament sostenible al
qual tots aspiram, requereixen importants esforços econòmics,
els quals essent necessaris no sempre reverteixen en un
reaprofitament efectiu dels recursos obtinguts, atès que depenen
d’un petit però imprescindible darrer esforç de l’activitat
individual, a càrrec de l’usuari final de l’entorn.

El projecte que ens ocupa, el camp de golf de Son Bosc al
terme municipal de Muro, és un dels exemples paradigmàtics de
viabilitat d’integració d’aquests conceptes i/o principis,
mitjançant el desenvolupament d’una activitat de caràcter
esportiu que pot assumir els notables costs econòmics que
implica la seva execució, molts d’aquests dedicats a la
preservació de l’entorn, que serveix de manera indissoluble al
gaudi d’aquesta preservació, per tal que puguin exercir
directament i indirectament una millora sobre el medi on es
projecten, més encara en casos com el que ens ocupa, com és la
finca de Son Bosc.

La reutilització de recursos regenerats, la regeneració i
recuperació d’àrees degradades, la preservació i potenciació
dels valors naturals, la creació de noves fonts d’investigació i de
treball tècnic i científic, la generació de noves ocupacions no
estacionals, la divulgació de les experiències realitzades i la
integració d’activitats complementàries com són l’esport i la
preservació del medi ambient, hi són totes presents en l’objectiu
i són l’essència del camp de golf de Son Bosc. Per això, la seva
execució representa un model d’actuació que, amb caràcter
pioner, serveixi de base per a futures iniciatives semblants, i
respondre com a mínim a tots els condicionants que tant la
legislació actual o futura en matèria mediambiental exigeixi i
permetre l’optimització dels recursos naturals i la seva
preservació. Cal recordar que els promotors són,
colAlectivament, els hotelers de la Platja de Muro i respon a la
necessitat de trobar un equipament que millori l’oferta turística
de la zona.
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IV

Així, es considera necessària la declaració d’interès
autonòmic de la construcció del camp de golf de Son Bosc a
Muro, en aplicació del principi constitucional de la seguretat
jurídica, i per sostreure’l del debat tendenciós i apriorístic, atès
que resulta manifestament impossible l’existència de qualsevol
element que requereix d’una protecció excepcional que no hagi
estat detectat, constatat i avaluat l’agost del 2009, quan es va
redactar el Pla de conservació d’orchis palustris a Mallorca,
circumstància aquesta constatada fefaentment per l’actual
president del Govern de les Illes Balears a la roda de premsa del
proppassat dia 27 de gener del 2010, amb motiu de la celebració
de la Mesa de seguiment de l’economia balear, quan proclamà
que el camp de golf de Son Bosc no podia ni aturar-se, ni
suspendre’s, ja que el govern ja ha pres les mesures que
s’havien de prendre.

Article 1
Declaració d’interès autonòmic

1. Es declara d’interès autonòmic la construcció del camp de
golf de Son Bosc a la finca registral núm. 16.091, del terme
municipal de Muro, que disposa del permís d’instalAlació,
atorgat el 10 de gener del 2008, de la llicència d’edificació i ús
del sòl, atorgada el 13 de març del 2008, així com de la
declaració de l’interès general de les obres i de les instalAlacions,
de dia 22 de desembre del 2006, entre d’altres títols
administratius.

2. Aquest camp de golf tindrà una superfície ocupada per
l’edificació vinculada al golf, inclosa la rehabilitació de la torre
del molí existent, del 0,418% de la totalitat de la finca.

Article 2
Exigències

Aquest camp de golf que es declara d’interès autonòmic
acomplirà, sota sanció de pèrdua, revocació i caducitat dels
títols habilitants, els requisits següents:

a) No tindrà usos residencials, ni usos d’allotjament turístic.

b) El Pla de conservació d’orchis palustris a Mallorca,
aprovat per resolució del conseller de Medi Ambient, de 3
d’agost del 2009.

c) L’acord de la Comissió Permanent de la Comissió Balear
de Medi Ambient, de 15 d’abril del 1999, en aprovar l’avaluació
d’impacte ambiental del projecte del camp de golf.

d) Les prescripcions de la Direcció General de Sanitat sobre
la reutilització de les aigües.

e) La resolució de la Direcció General de Recursos Hídrics,
de 9 de febrer de 2006, per la qual s’atorga la concessió d’aigua
depurada, procedent de l’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals de Muro-Santa Margalida, per al reg del camp de golf
de Son Bosc.

f) L’autorització de la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Litoral, de 24 de setembre del 2007, per a la
realització de les obres del camp de golf de Son Bosc a la zona
de servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre.

g) El Pla de vigilància i seguiment ambiental (PSA), amb la
designació d’un auditor ambiental responsable.

Disposició derogatòria

1. Queden derogades totes les disposicions d’igual o d’inferior
rang que s’oposin, contradiguin o siguin incompatibles amb el
que disposa aquesta llei.

2. En particular, queda derogat l’acord del Consell de Govern de
dia 26 de febrer del 2010 sobre l’inici del procediment
d’elaboració del Pla d’ordenació dels recursos naturals de
S’Albufera de Mallorca (illa de Mallorca), en allò que afecti la
finca registral núm. 16.091, del terme municipal de Muro, sobre
la que s’executen les instalAlacions del camp de golf declarat
d’interès autonòmic.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 15 de març de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 921/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
finançament local. (Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 963/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política de participació ciutadana del Govern. (Mesa de 17
de març de 2010).

RGE núm. 964/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en relació amb les prestacions per
dependència. (Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 965/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política sanitària del Govern de les Illes Balears. (Mesa de
17 de març de 2010).

RGE núm. 966/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en relació amb la publicitat institucional.
(Mesa de 17 de març de 2010).

Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.



BOPIB núm. 120 -  19 de març de 2010 4103

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 Mixt, amb el parer favorable de Josep Melià i
Ques i de Maria Antònia Sureda i Martí, interpelAla el Govern
de les Illes Balears, sobre finançament local.

Ateses les greus dificultats de les finances dels ajuntaments
i especialment de la seva tresoreria, el Grup Parlamentari Mixt
interpelAla el Govern sobre aquest extrem.

Palma, a 11 de març de 2010.
El portaveu suplent:
Josep Melià i Ques.

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 la política de participació ciutadana del Govern.

Davant les manifestacions fetes des de la seva presa de
possessió per part de l'actual govern sobre la intenció d'impulsar
la participació ciutadana en els afers públics, el Grup
Parlamentari Popular, interessat a conèixer les polítiques actives
desenvolupades pel Govern per tal d'incrementar i potenciar la
participació ciutadana, així com el resultat obtingut per la
posada en pràctica d'aquestes.

Palma, a 15 de març de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política de participació ciutadana del Govern.

Atesos els problemes i les dificultats que sorgeixen a l'hora
de percebre les prestacions per dependència establertes
legalment i ateses les necessitats i privacions que pateixen les
persones que les han de rebre, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació amb la
política que ha seguit quant a les prestacions per dependència.

Palma, a 15 de març de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política de participació ciutadana del Govern.

Atesos els problemes i la convulsió que pateix el sector
sanitari a les Illes Balears i les repercussions que té sobre la
població de la nostra comunitat autònoma, el Grup Parlamentari
Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació amb
la política sanitària desenvolupada.

Palma, a 15 de març de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política de participació ciutadana del Govern.

El Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les
ILles Balears en relació amb la política que ha seguit quant a
l'ús de la publicitat institucional.

Palma, a 15 de març de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 931/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 552/10, relativa a
infraestructures educatives a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 17 de
març de 2010).

Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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. 552/10,
relativa a infraestructures educatives a l'illa d'Eivissa, la moció
següent.
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1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a prendre immediatament les mesures
necessàries per reiniciar les obres del nou IES de Sant Antoni i
que aquestes obres finalitzin dins els terminis previstos.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a millorar la coordinació amb els
ajuntaments de l’illa d’Eivissa, especialment amb l’Ajuntament
de la Ciutat d’Eivissa on les mancances són més greus, per tal
de resoldre eficaçment el dèficit en infraestructures educatives.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a incrementar esforços i destinar més
recursos per al manteniment de la xarxa d’escoles i d’instituts
de l’illa d’Eivissa per evitar problemàtiques com la que ha patit
el CP Can Misses o l’IES Sa Blanca Dona i garantir sempre el
bon estat i la seguretat de les instalAlacions educatives.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a iniciar les gestions per executar
simultàniament les obres previstes a l’illa d’Eivissa en el Pla
d’infraestructures educatives 2010/2011 i les del pla anterior, el
Pla d’infraestructures educatives 2008/2009, que port un
considerable retard.

5. El Parlament de les Illes Balears reprova el conseller
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per la mala
gestió en matèria d’infraestructures educatives a l’illa d’Eivissa.

Palma, a 12 de març de 2010.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 985/10, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportacions per al transport públic de les Illes Balears.
(Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 986/10, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a pla de millora de la seguretat pública als municipis rurals.
(Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 987/10, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a pla de suport a les cooperatives agràries de Menorca. (Mesa
de 17 de març de 2010).

RGE núm. 988/10, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a projectes pendents d'avaluació d'impacte ambiental. (Mesa
de 17 de març de 2010).

RGE núm. 989/10, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a impuls del Carnet Jove. (Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 990/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a grau de
compliment del contracte programa (I). (Mesa de 17 de març
de 2010).

RGE núm. 991/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a grau de
compliment del contracte programa (II). (Mesa de 17 de març
de 2010).

RGE núm. 992/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a estat
econòmic de l'EPRTVIB i mitjans  IB3 (I). (Mesa de 17 de març
de 2010).

RGE núm. 993/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a estat
econòmic de l'EPRTVIB i mitjans  IB3 (II). (Mesa de 17 de
març de 2010).

RGE núm. 994/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a estat
econòmic de l'EPRTVIB i mitjans  IB3 (III). (Mesa de 17 de
març de 2010).

Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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.

Quines són les aportacions que s'han fet per al transport
públic a les diferents illes?

Palma, a 10 de març de 2010.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.

A les propostes de resolució del debat sobre l'acció política
i de govern es va aprovar elaborar un pla per a la millora de la
seguretat pública en els municipis rurals orientat a la cobertura
d'un servei bàsic de policia local les 24 hores mitjançant
convenis amb els ajuntaments. S'ha dut a terme l'esmentat pla?
En cas afirmatiu, amb quins ajuntaments s'han subscrit
convenis?
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Palma, a 10 de març de 2010.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.

A les propostes de resolució del debat sobre l'acció política
i de govern es va aprovar impulsar un pla de suport a les
cooperatives agràries de Menorca. En què ha consistit l'esmentat
pla? Quines són les cooperatives que s'han beneficiat d'aquest
pla?

Palma, a 10 de març de 2010.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants projectes queden pendents de fer l'avaluació
d'impacte ambiental a la Conselleria de Mobilitat i Medi
Ambient?

Palma, a 10 de març de 2010.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.

En el darrer debat sobre l'acció política i de govern es va
acordar donar un fort impuls al Carnet Jove. Quines actuacions
s'han dut a terme per impulsar-lo?

Palma, a 10 de març de 2010.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin considera que és el nivell de compliment del Govern
de les Illes Balears del contracte programa a què està subjecta
IB3?

Palma, a 10 de març 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nivell de compliment de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i els mitjans que gestiona del
contracte programa pactat amb el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 10 de març 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute a data 10 de març de 2010 a proveïdors
actual de l'EPRTVIB i dels mitjans IB3 que gestiona?

Palma, a 10 de març 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute a data 10 de març de 2010 a bancs actual de
l'EPRTVIB i dels mitjans IB3 que gestiona?
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Palma, a 10 de març 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'estat de tresoreria a data 10 de març de 2010 de
l'EPRTVIB i dels mitjans IB3 que gestiona?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1012/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a regeneració de la platja de Cala Agulla del terme municipal
de Capdepera. (Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 1013/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconversió de l'antic hospital Verge del Toro en sociosanitari.
(Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 1014/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
de la dessaladora del municipi de Santa Eulàlia del Riu. (Mesa
de 17 de març de 2010).

RGE núm. 1015/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per fer front als danys causats per les inclemències
meteorològiques. (Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 1016/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
viatge del president de la Fundació Balears a l'Exterior a
Buenos Aires. (Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 1017/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
posicionament del Govern sobre el golf de Son Bosc. (Mesa de
17 de març de 2010).

RGE núm. 1018/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
infraestructures a les Illes Balears. (Mesa de 17 de març de
2010).

RGE núm. 1019/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
estatal d'habitatge. (Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 1020/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Portal de
salut. (Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 1021/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Conferència europea de responsabilitat social de les
empreses. (Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 1022/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Avança PYMES. (Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 1023/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a Son Bosc. (Mesa de 17 de març de
2010).

Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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.

Com es troba la regeneració de la platja de Cala Agulla al
terme municipal de Capdepera?

Palma, a 17 de març de 2010.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba el projecte de reconversió de
l'antic hospital de Verge del Toro en sociosanitari?

Palma, a 17 de març de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat es troba la construcció de la dessaladora del
municipi de Santa Eulàlia del Riu a Eivissa?

Palma, a 17 de març de 2010.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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 mesures pensa adoptar la Conselleria d'Agricultura
davant els danys causats per les darreres inclemències
meteorològiques que ha patit la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 17 de març de 2010.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix, al conseller de Presidència, el darrer
viatge efectuat pel president de la Fundació Balears a l'Exterior
a Buenos Aires (Argentina) amb motiu del Consell de
comunitats balears?

Palma, a 17 de març de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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 opinió té la consellera de Turisme sobre el nou
posicionament del seu govern sobre el golf de Son Bosc?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Molt Hble. Sr. President del Govern que en aquesta
legislatura ha donat resposta a la necessitat de noves
infraestructures que demanden els ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el nivell de compliment del Pla estatal
d'habitatge a l'exercici 2009 per part de la nostra comunitat
autònoma?

Palma, a 17 de març 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 millores suposarà el Portal de salut per als usuaris
del sistema sanitari públic de les Illes Balears?

Palma, a 17 de març de 2010.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Ens pot explicar el Sr. Conseller de Treball i Formació quina
és la repercussió per a la ciutadania balear de la celebració de la
Conferència europea de responsabilitat social de les empreses?

Palma, a 17 de març de 2010.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

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.

Quines actuacions es desenvolupen a les Illes Balears amb
càrrec al Pla Avança Pymes i quina inversió suposen?

Palma, a 17 de març de 2010.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 de Medi Ambient,
Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern de les Illes
Balears en relació amb la protecció de Son Bosc?

Palma, a 17 de març de 2010.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 421/10, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris
de la nova programació d'IB3 Ràdio, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, d'11 de març de 2010).

RGE núm. 912/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió del
Sr. Alfredo Conde, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB,
d'11 de març de 2010).

RGE núm. 913/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en
marxa del segon canal de televisió a les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB, d'11 de març de 2010).

RGE núm. 914/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a costs del
segon canal públic de televisió pública a les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB, d'11 de març de 2010).

RGE núm. 915/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
d'IB3 a Menorca, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB,
d'11 de març de 2010).

RGE núm. 916/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
d'internalització d'empleats, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB, d'11 de març de 2010).

RGE núm. 917/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per
a la internalització de personal a IB3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, d'11 de març de 2010).

RGE núm. 924/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau
i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
contractual del Sr. Alfredo Conde, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, d'11 de març de 2010).

RGE núm. 925/10, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a segon
canal d'IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB,
d'11 de març de 2010).

RGE núm. 926/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll
i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
revista Tot IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB,
d'11 de març de 2010).

RGE núm. 927/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "Una mà
per a tots", a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB,
d'11 de març de 2010).
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Palma, a 16 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
control sobre la RTVIB, la diputada sotasignant formula al
director general de l'EPRTVIB la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins criteris s'han seguit a l'hora de confeccionar la nova
programació d'IB3 Ràdio per al 2010?

Palma, a 2 de febrer de 2010.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, el diputat sotasignant formula al director
general de l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.

Com valora la gestió del Sr. Alfredo Conde a IB3?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, el diputat sotasignant formula al director
general de l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.

Quina previsió hi ha a l'actualitat sobre la intenció de posar
en marxa un segon cabal públic autonòmic?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, el diputat sotasignant formula al director
general de l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.

Quins són els costs directes i indirectes del segon canal
públic de televisió previst?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, el diputat sotasignant formula al director
general de l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.

Com valora la situació actual i dels passats mesos de la
delegació d'IB3 a Menorca?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, el diputat sotasignant formula al director
general de l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.

Com es porta a terme el procés d'internalització de personal
a l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears o a algun
dels seus mitjans?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, el diputat sotasignant formula al director
general de l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.

Quins són els criteris que s'estan considerant per establir un
procés d'internalització de persones a l'EPRTVIB, inclosos els
mitjans que gestiona?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, el diputat sotasignant formula al director
general de l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.

Quina era la relació contractual del Sr. Alfredo Conde amb
IB3?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, el diputat sotasignant formula al director
general de l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.

Quins són els recursos destinats al segon canal d'IB3?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, el diputat sotasignant formula al director

general de l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.

Per què la revista Tot IB3 empra un sol canal de difusió en
exclusiva a través de la revista Brisas?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Miquel A. Coll i Canyelles.

A la Mesa de la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, el diputat sotasignant formula al director
general de l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió.

Quins són els objectius i els mitjans destinats a la iniciativa
"Una mà per a tots"?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Josep M Costa i Serra.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 919/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a unitat i denominació de la
llengua, a tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 17 de
març de 2010).

RGE núm. 967/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a seguiment i activitat del contracte programa. (Mesa de 17 de
març de 2010).

Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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 BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix al seu
article 4 que “la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma
oficial”. El nostre text legal bàsic no deixa lloc a dubtes ni sobre
la denominació ni sobre la unitat de la nostra llengua. Aquest ha
estat el punt de partida d’una política lingüística de
normalització que ha permès avanços en l’ús del català a
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diferents àmbits i que encara té moltes passes a fer per
endavant.

Malgrat el consens polític que entorn d’aquesta qüestió ha
presidit la nostra vida política al llarg de tota l’etapa autonòmica
no han deixat d’alçar-se veus que qüestionen la unitat de la
llengua catalana. En contra del criteri unànime de tota la
comunitat científica hi ha sectors que insisteixen a qüestionar
que la llengua que es parla a les Illes Balears sigui el català.

La defensa de totes les varietats amb què es parla el català
a les Illes Balears no es pot contraposar a la defensa de la unitat
de la llengua. Al contrari: la vitalitat de totes les modalitats
resultarà beneficiada de la vitalitat de la llengua en el seu
conjunt. Una llengua viva i forta és una llengua en què tots els
registres, des dels més informals als més formals, tenen el seu
lloc.

El fet de pertànyer a un domini lingüístic que també inclou
altres territoris (Principat de Catalunya, País Valencià i d’altres
d’Aragó, França i Itàlia) mereix un reconeixement institucional
necessari per a la vitalitat de la llengua i l’avanç en la seva
utilització. Enfront de les veus que qüestionen els fets
incontrovertibles de la unitat i la denominació de la llengua
catalana resulta del tot convenient que les institucions refermin
davant la ciutadania aquesta unitat i aquesta denominació.

Per tot això, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds presenta a la consideració d’aquest Ple els següents

Acords

1. El Parlament de les Illes Balears referma que la llengua
pròpia de les Illes Balears és el català.

2. El Parlament de les Illes Balears referma que la vitalitat
i unitat de la llengua és la condició necessària per a l’adequada
preservació de totes les seves varietats i registres.

3. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions de les Illes Balears a fer de la unitat de la llengua
catalana el punt de partida inqüestionable de la política
lingüística.

Palma, a 11 de març de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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

Atès que està en plena aplicació el contracte programa entre
el Govern de les Illes Balears i l’EPRTVIB per al finançament
dels mitjans públics de la nostra comunitat.

Atès que aquest contracte programa inclou la necessitat
d’establir una comissió de seguiment per tal de controlar el
compliment de l’esmentat contracte programa.

Atès que els diferents grups parlamentaris tenen la funció de
controlar la gestió d’IB3.

Atesa la voluntat de l’oposició de tenir coneixement
d’aquelles qüestions que són fonamentals per al correcte
funcionament de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure un representant de cada grup parlamentari de
l’oposició, diputat o persona nomenada pel mateix grup, com a
membres de la comissió de seguiment prevista al contracte
programa de finançament d’IB3 a partir de la següent reunió de
l’esmentada comissió des de l’aprovació de la present resolució.

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 883/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
manteniment de l'estructura de l'Institut d'Estudis Baleàrics,
amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 920/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a any internacional de la
diversitat biològica, amb tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 968/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per captar i fidelitzar professionals sanitaris a les
illes menors, amb tramitació davant la Comissió no permanent
de Salut. (Mesa de 17 de març de 2010).

RGE núm. 969/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació del Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 17 de
març de 2010).
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RGE núm. 970/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ubicació del colAlegi públic Sa Graduada de Maó, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 17 de març de 2010).

Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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 només 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 de Cultura, Educació i Esports.

Exposició de motius

El passat dia 13 de febrer es publicava al BOIB el cessament
dels càrrecs de l’IEB i el mateix dia ja hi havia diverses
reaccions de membres del Govern i de sectors involucrats.
D’elles se’n desprèn confusió i fins i tot descoordinació. En
primer lloc parlaren, amb nota de premsa, d’eliminar l’Institut,
més tard matisaren que només se’n reduiria l’àmbit
competencial (no se sap que vol dir exactament) i ja des de la
Conselleria de Cultura es declarà que deixarà de ser una entitat
autònoma amb pressupost i personal propi i que dependrà de la
Direcció General de Cultura, només comptarà amb un director
que gestionarà únicament competències d’estudis locals.

El director general de Cultura manté que hi haurà
continuïtat, per tant no es devia fer tan malament quan el
projecte serà continuista. També es diu que el pressupost que
tenia l’IEB passarà a la direcció general, no serà aquest el motiu
real de desmantellar l’Institut?

La compatibilitat de l’Institut amb la resta d’institucions i
organismes dedicats a la cultura en llengua catalana ha quedat
completament demostrada durant els darrers anys, en aquests
anys també difícils per al món cultural, els editors, llibreters,
editors musicals i altres sectors culturals han estat ben atesos per
les persones que estaven al front de l’Institut i així ha quedat
demostrat amb les mostres de suport i de preocupació del què
passarà a partir d’ara.

Reaccions: diversos membres destacats de la cultura i la
llengua catalana a les Illes han reaccionat dient que no es pot
llevar una eina molt important que treballa en favor de la cultura
escrita, que és un instrument necessari i sobretot que no es
minvin els actes programats fins ara.

Tampoc no se sap que es farà del que ha hi havia previst, la
resposta del passat dia 23 de febrer del conseller de Cultura i
Educació no va aclarir quines de les activitats projectades per a
l’any 2010 es durien endavant i quines no. Hi ha preocupació en
el sector cultural i a diferents ajuntaments i consells així com a
entitats per què passarà amb aquelles activitats ja previstes.

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

Proposició no de llei

1. Mantenir l’estructura que hi havia fins el passat 13 de
febrer a l’Institut d’Estudis Baleàrics.

2. L’IEB ha de seguir mantenint relacions amb els
ajuntaments, els consells insulars, l’Institut Ramon Llull i la
Institució de les Lletres Catalanes ja que és completament
compatible amb la resta d’institucions i organismes dedicats a
la promoció de la cultura de les nostres illes.

Palma, a 9 de març de 2010.
Els diputats:
Josep Melià i Ques.
Isabel Alemanys i Moyà.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

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 BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Ordenació del Territori.

L’Assemblea General de les Nacions Unides, preocupada
per la pèrdua contínua de la diversitat biològica i reconeixent
que s’ha de fer un esforç sense precedents per reduir
significativament el ritme de pèrdua de la diversitat biològica,
ha declarat el 2010 com a Any Internacional de la Diversitat
Biològica. Aquesta declaració suposa una gran oportunitat per
a totes les persones, entitats i institucions preocupades per la
pèrdua de la diversitat biològica.

La declaració pretén “celebrar la diversitat de la vida a la
Terra i combatre la pèrdua de la biodiversitat al món”. Nacions
Unides parteix del coneixement d’un ritme alarmant de pèrdua
d’espècies causat per l’activitat humana i que pot resultar
agreujat pel canvi climàtic. El lema de la campanya és “La
biodiversitat és vida, la biodiversitat és la nostra vida” i posa
l’èmfasi en el fet que la biodiversitat ens ofereix una quantitat
immensa de serveis: provisió d’aliments, combustible, sòls
fèrtils, aire net, matèries primeres per a aliments i roba, etc.
També ajuda a regular el clima i a prevenir catàstrofes naturals
i plagues. A més, la biodiversitat té un valor intrínsec i
contribueix al nostre benestar físic i mental.

El territori de les Illes Balears presenta una rica diversitat
biològica que tant els ciutadans com les institucions tenim el
deure de preservar. Una bona política de preservació dels espais
naturals és un dels capítols fonamentals per a una bona política
de protecció de la biodiversitat. Al nostre país, a més a més,
aquesta protecció contribueix a la nostra revalorització com a
destí turístic.

Per tot això, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds presenten a debat els següents
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Acords

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
adhesió als objectius de l’Any Internacional de la Diversitat
Biològica.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar amb motiu de l’Any Internacional de la
Diversitat Biològica les polítiques de preservació de la
biodiversitat i en especial a donar un impuls a la protecció
d’espais naturals.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls i a treballar de manera
decidida per a l’aprovació, al més aviat possible, dels plans
d’Ordenació de Recursos Naturals de la Península de Llevant,
Es Trenc-Es Salobrar i Cala d’Hort, ampliant l’àmbit previst
quan sigui necessari per a una adequada dels valors naturals
d’aquestes àrees.

Palma, a 11 de març de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

La manca de professionals sanitaris és un fet constatable i
palès a tot el territori nacional que s’ha vist agreujat en els
darrers anys pel fet que la sortida de nous metges de les
facultats de Medicina espanyoles és totalment insuficient per
donar cobertura sanitària necessària als hospitals i centres de
salut existents.

Aquesta situació es veu dramàticament agreujada a aquelles
poblacions i indrets més aïllats i perifèrics que es presenten com
menys atractius per als professionals. Açò es dóna sobretot a
aquelles poblacions més petites on es troben els hospitals de
primer nivell que ofereixen una menor projecció professional.

La situació en lloc de millorar és molt probable que vagi
empitjorant els propers anys pel que es fa necessari establir una
sèrie de mesures estimulants d’instauració immediata.

Cal recordar que en la passada vaga de metges es varen
signar uns acords que per desgràcia sols en part s’han vist
complerts, la qual cosa ha provocat desconfiança, decepció i
desmoralització entre els professionals sanitaris que emigren
des de les illes menors a altres destinacions més atractives.

Per tant, es dibuixa davant nostre un difícil escenari quan
veim que a àrees de la península es retribueix als professionals
sanitaris molt millor que a les nostres illes, on hem d’afegir al
fet de la insularitat el sobrecost del transport aeri, el major cost
de la cistella de la compra i no rallem del major cost que suposa
que els nostres fills cursin estudis superiors fora de les illes
menors.

Per tant, a la vista d’aquesta situació actual i en la mirada
posada en el futur, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a bolcar tots els esforços que siguin necessaris per
tal d’instaurar una facultat de Medicina a la nostra comunitat,
agilitant tots els tràmits administratius i acadèmics per tal
d’aconseguir-ho en el menor termini de temps possible.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut
de les Illes Balears a donar compliment de manera estricta,
exhaustiva i sense demora a tots els punts dels Acords de la
Mesa Sectorial.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut
de les Illes Balears a implantar incentius de tipus econòmics i no
econòmics, com facilitar i potenciar la formació continuada i les
estades i reciclatges a altres centres assistencials.

Palma, a 12 de març de 2010.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atesa la importància que l’activitat turística té en
l’estructura econòmica de Menorca, de les Illes Balears i
d’Espanya. Atès que a Menorca l’activitat turística és
responsable del 80% del producte interior brut, encara que en
les darrers 10 anys s’han perdut fins a 400.000 turistes.

Atès que Menorca ha de competir amb noves destinacions
emergents i s’ha d’adaptar a les noves condicions del mercat
turístic on apareixen noves demandes i nous productes i per la
qual cosa és imprescindible que les urbanitzacions turístiques i
l’entorn urbà en general estiguin en les millors condicions
possibles per tal d’oferir un producte turístic de vertadera
qualitat.

Atès que el producte turístic té un gran component
municipal quant als serveis, l’entorn urbà, la seguretat
ciutadana, la informació i la comunicació de la imatge de la
marca i altres aspectes de forta incidència en la competitivitat i
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comercialització de la destinació i del sector depenen en gran
mesura del grau d’eficàcia, capacitat i compromís assumits pels
ajuntaments.

Atès que de tots són sabudes les dificultats de finançament
que tenen els ajuntaments per tal de poder atendre i donar
serveis a totes les necessitats dels ciutadans ja que l’ajuntament
és la institució més propera al ciutadà i ha de donar resposta als
veïns i visitants, sigui competència del consistori o no.

Atès que les necessitats de finançament es veuen
incrementades considerablement en el cas dels municipis que
tenen un elevat nombre de turistes, visitants i habitants amb
segona residència als quals han de donar serveis i bones
infraestructures.

Atès que a Espanya al 2009 únicament hi havia 21 municipis
turístics considerats segons la Llei reguladora de les hisendes
locals i a les Illes Balears només 1, però la realitat és que molts
altres municipis també haurien de ser reconeguts com a tal, ja
que han d’oferir serveis, tal com s’ha referit abans, a moltes més
persones que les censades i per tant, és necessari disposar de
més supòsits i requisits dels que preveu la llei que ho regula.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
modificar del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març,
a l’article 125, punt 1, per tal d’afegir dos nous supòsits que
poden complir els municipis per ser considerats municipis
turístics, que serien els punts c) i d), amb la qual cosa el text de
l’article 125, punt 1 seria el següent:

"Article 125 
Municipis turístics

1. Es consideraran municipis turístics, a efectes del que es
disposa en aquest article, aquells que, trobant-se dins l’àmbit
subjectiu que es defineix en l’article 122, compleixin al menys
dues condicions:

a) Tenir una població de dret superior a 20.000 habitants.
b) Que el nombre d’habitatges de segona residència superi

al nombre d’habitatges principals, d’acord amb les dades
oficials del darrer Cens d’Edificis i Habitatges.

c) Que durant tot l’any es mantingui una afluència de
visitants, pernoctant en els mateixos, superior al nombre de
persones inscrites en el seu padró municipal de residents.

d) Que el nombre de places reglades d’allotjament turístic
sigui igual o superior a la meitat del nombre de persones
inscrites en el seu padró municipal de residents."

Palma, a 12 de març de 2010.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Sa Graduada és l’únic colAlegi públic del centre de Maó, per
la qual cosa ofereix cobertura escolar a la població dels barris
de les rodalies.

L’Ajuntament de Maó i la Conselleria d’Educació del
Govern balear varen decidir, unilateralment, traslladar aquest
colAlegi a un altre centre de nova planta situat als afores de la
ciutat, i ubicar a l’actual centre de Sa Graduada l’escola
d’adults. Aquesta primera actuació actualment es troba en fase
de redacció del projecte d’obres. En cas de portar-se a terme
aquest trasllat el centre de la ciutat es quedarà sense la seva
escola de primària.

La decisió del trasllat n va ser consultada als pares dels
alumnes d’aquest centre, ni va tenir lloc cap debat social en
general. En conèixer-se el projecte de trasllat l’Associació de
Mares i Pares de l’escola va dur a terme una consulta entre totes
les famílies afectades, el resultat de la qual va revelar que el
81% dels consultats es va manifestar en contra del trasllat.

La contestació social davant la intenció del trasllat ha estat
nombrosa. Associacions, sindicats, partits polítics, colAlegis
professionals i entitats de tot tipus se n’han manifestat en contra.
Així mateix s’ha iniciat una campanya de recollida de signatures
en contra del trasllat que, fins ara, ha recollit aproximadament
unes 5.000 signatures.

El colAlegi de Sa Graduada, amb una antiguitat de 80 anys,
ha estat objecte de reformes i ampliacions, la darrera de les
quals va tenir lloc fa uns 30 anys. Així, hom pot comprendre
que la reforma del centre és necessària, ja que s’ha d’adaptar a
les exigències legals de seguretat i accessibilitat, així com a la
modernització de les seves instalAlacions.

A tot açò s’afegeix el greu problema de la massificació dels
centres escolars i la necessitat, per tant, de comptar amb una
nova escola que doni abast a l’augment de la població escolar.
Només el funcionament d’ambdós centres, l’actual i el nou,
ajudaria a palAliar les actuals necessitats d’una escolarització
digna a la ciutat.

Així mateix s’ha de donar una solució definitiva a la falta
d’espai de l’escola d’adults, per la qual cosa s’imposa que les
administracions públiques es posin d’acord i trobin el lloc ideal
per ubicar-la, executant el projecte i les obres pertinents.

Així, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent 
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revocar la decisió del trasllat de l’escola Sa Graduada
al nou centre que es construirà a la vida de ronda de Maó-camí
d’en Guixó.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i executar el  projecte de reforma de l’escola
de Sa Graduada el més aviat possible, amb l’objectiu que
l’escola de primària resti a la seva ubicació actual.

3. El Parlament de les Illes Balears solAlicita a l’Ajuntament de
Maó i al Govern de les Illes Balears que treballin per aconseguir
el lloc per ubicar la nova escola d’adults de Maó, i a elaborar i
executar el seu projecte a la major brevetat possible.

Palma, a 12 de març de 2010.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 123/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a inversions 2010 del
Govern de les Illes Balears (VII). (BOPIB núm. 113, de 29 de
gener de 2010).

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

El càlcul de llocs de feina mantingudes es basa en el marc
input-output de les Illes Balears de l'any 2004. Aquesta eina
permet simular l'efecte de les inversions públiques sobre
l'economia balear, però no el comportament posterior, una
vegada acabades les infraestructures. Per tant, no es disposa de
la informació solAlicitada.

Palma, 15 de febrer de 2010 .
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 124/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a inversions 2010 del
Govern de les Illes Balears (VIII). (BOPIB núm. 113, de 29 de
gener de 2010).

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

Cal diferenciar les inversions de la despesa corrent que
poden o no poden generar. encara no disposam de dades
respecte d'aquesta qüestió.

Palma, 15 de febrer de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 125/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a inversions 2010 del
Govern de les Illes Balears (IX). (BOPIB núm. 113, de 29 de
gener de 2010).

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar el
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per al present
exercici, per un valor de 1.061 milions d'euros i que suposaran
un canvi en el model productiu de la nostra comunitat. Són les
raons fonamentals en les que es basa per afirmar que aquestes
actuacions provocaran l'esmentat canvi de model?

Hem parlat d'orientar-ho cap un canvi de model. Aquest
canvi no el provocarà cap decret, ni l'acció de govern per si sola.
Es fa necessari el concurs dels agents socials. El Govern,
prioritzant les inversions en transport públic, les millores en el
turisme, les activitats de més valor afegit i la innovació està
marcant una ruta que s'ha de seguir.

Palma, 15 de febrer de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 126/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a inversions 2010 del
Govern de les Illes Balears (X). (BOPIB núm. 113, de 29 de
gener de 2010).

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

Aquesta dada s'obté mitjançant una simulació basada en el
marc input-output de les Illes Balears. Aquest marc es va
elaborar seguint l'esquema de treball definit per la metodologia
del SEC-95, un sistema que s'ha de complir obligatòriament a
la Unió Europea.

L'INE elabora el marc input-output en l'àmbit estatal i altres
comunitats autònomes també disposen del marc regional, com
ara: Catalunya, País Basc, Andalusia, Madrid, Navarra, Illes
Canàries, Galícia, Castella-Lleó, Castella-La Manxa i Aragó,
entre d'altres.
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Palma, 15 de febrer de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
E)

A les preguntes RGE núm. 234/10, 238/10, 242/10, 245/10,
248/10, 251/10, 254/10, 256/10, 260/10, 264/10, i 266/10,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i
Warthmann, relatives a IBD i Consell Insular de Mallorca (I
i II), a IBD i Consell Insular de Menorca (I i II), a IBD i
Consell Insular d'Eivissa (I i II), a IBD i municipis de
Mallorca, a IBD i municipis de Menorca, a IBD i municipis
d'Eivissa, a Formació en igualtat entre homes i dones, a IBD
i Consell Insular de Formentera (I i II), a convenis IBD i
consells insulars, a convenis Institut Balear de la Dona, a
protocol interadministratiu de violència de gènere, a ocupació
xarxa centres acollida per a víctimes violència de gènere, a
informes d'impacte de gènere i a coordinació ordres de
protecció. (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de 2010).

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

Continuar colAlaborant amb la campanya d'igualtat
"Mateixos drets, mateixes obligacions" i aconseguir el
compromís dels homes per a la igualtat als diversos
ajuntaments. 

A data d'avui els representants de la campanya s'han reunit
amb l'Assemblea d'alcaldes de Mallorca per solAlicitar la seva
ajuda i ja  han obtingut resposta de l'Ajuntament de Marratxí i
de l'Ajuntament de Felanitx.

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

L'Institut Balear de la Dona, els quatre consells insulars i la
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració han
impulsat una campanya a favor de la igualtat entre homes i
dones amb el títol "Mateixos drets, mateixes obligacions"
dirigida a les famílies en relació amb el temps d'oci i les tasques
domèstiques i a les empreses en relació amb l'ocupació dels
càrrecs de responsabilitat. Durant la campanya, mitjançant una
carpa informativa, s'han repartit fullets, material amb missatges
d'igualtat (bosses, clauers, polseres), s'han recollit signatures i
s'ha presentat un manifest de compromís dels homes per la
igualtat.

D'altra banda s'ha fet una tramesa generalitzada a tots els
instituts d'ensenyament secundari de l'illa per treballar la
matèria d'igualtat. 

Quines actuacions té previstes engegar de manera conjunta
l'Institut Balear de la Dona amb el Consell Insular de Menorca
durant 2010?

1. Convenir de colAlaboració entre l'Institut Balear de la
Dona i el Consell Insular de Menorca per a la gestió i
funcionalitat del Centre d'Informació de la Dona i d'una casa
d'acollida per a dones víctimes de gènere.

2. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular de Menorca per al manteniment del servei
per a l'atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes de la
violència de gènere derivades dels distints casals d'acollida.

3. Servei de Teletraducció per garantir telefònicament
l'atenció, la informació i la comunicació a les dones que
desconeixen els idiomes oficials.

4. Servei 24 hores d'acompanyament i atenció social
telefònica d'urgència per violència de gènere per donar resposta
social telefònica i acompanyaments presencials a les dones que
pateixen violència de gènere.

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

1. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular de Menorca per a la gestió i funcionalitat del
Centre d'Informació de la Dona i d'una casa d'acollida per a
dones víctimes de gènere, per al 2009.

2. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular de Menorca per al manteniment del servei
per a l'atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes de la
violència de gènere derivades dels distints casals d'acollida, per
al 2009.

3. L'Institut Balear de la Dona, els quatre consells insulars
i la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració han
impulsat una campanya a favor de la igualtat entre homes i
dones amb el títol "Mateixos drets, mateixes obligacions"
dirigida a les famílies en relació amb el temps d'oci i les tasques
domèstiques i a les empreses en relació amb l'ocupació dels
càrrecs de responsabilitat. Durant la campanya, mitjançant una
carpa informativa, s'han repartit fullets, material amb missatges
d'igualtat (bosses, clauers, polseres), s'han recollit signatures i
s'ha presentat un manifest de compromís dels homes per la
igualtat.

4. Servei de Teletraducció per garantir telefònicament
l'atenció, la informació i la comunicació a les dones que
desconeixen els idiomes oficials.

5. Servei 24 hores d'acompanyament i atenció social
telefònica d'urgència per violència de gènere per donar resposta
social telefònica i acompanyaments presencials a les dones que
pateixen violència de gènere.

6. La II Mostra de cinema "Mirada de dones" organitzada
conjuntament per l'Institut Balear de la Dona i el Ministeri
d'Igualtat amb la colAlaboració del Consell Insular de Menorca;
es projectà els dies 5, 6, 7 i 8 de maig del 2009.

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

 1. Convenir de colAlaboració entre l'Institut Balear de la
Dona i el Consell Insular d'Eivissa per a la gestió i funcionalitat
del Centre d'Informació de la Dona i d'una casa d'acollida per a
dones víctimes de gènere.

2. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular d'Eivissa per al manteniment del servei per
a l'atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes de la
violència de gènere derivades dels distints casals d'acollida.
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3. Servei de Teletraducció per garantir telefònicament
l'atenció, la informació i la comunicació a les dones que
desconeixen els idiomes oficials.

4. Servei 24 hores d'acompanyament i atenció social
telefònica d'urgència per violència de gènere per donar resposta
social telefònica i acompanyaments presencials a les dones que
pateixen violència de gènere.

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

1. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular d'Eivissa per a la gestió i funcionalitat del
Centre d'Informació de la Dona i d'una casa d'acollida per a
dones víctimes de gènere, per al 2009.

2. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular d'Eivissa per al manteniment del servei per
a l'atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes de la
violència de gènere derivades dels distints casals d'acollida, per
al 2009.

3. L'Institut Balear de la Dona, els quatre consells insulars
i la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració han
impulsat una campanya a favor de la igualtat entre homes i
dones amb el títol "Mateixos drets, mateixes obligacions"
dirigida a les famílies en relació amb el temps d'oci i les tasques
domèstiques i a les empreses en relació amb l'ocupació dels
càrrecs de responsabilitat. Durant la campanya, mitjançant una
carpa informativa, s'han repartit fullets, material amb missatges
d'igualtat (bosses, clauers, polseres), s'han recollit signatures i
s'ha presentat un manifest de compromís dels homes per la
igualtat.

4. Servei de Teletraducció per garantir telefònicament
l'atenció, la informació i la comunicació a les dones que
desconeixen els idiomes oficials.

5. Servei 24 hores d'acompanyament i atenció social
telefònica d'urgència per violència de gènere per donar resposta
social telefònica i acompanyaments presencials a les dones que
pateixen violència de gènere.

6. La II Mostra de cinema "Mirada de dones" organitzada
conjuntament per l'Institut Balear de la Dona i el Ministeri
d'Igualtat amb la colAlaboració del Consell d'Eivissa; es projectà
els dies 21, 22, 23 i 24 d'abril del 2009.

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

1. L'Institut Balear de la Dona va signar un conveni de
colAlaboració amb l'Ajuntament de Palma per facilitar la inserció
social i laboral de les dones que han estat víctimes de la
violència de gènere al Servei d'Acollida a Dona i Família
(SADIF), per a l'any 2009. L'Institut Balear de la Dona va
aportar 66.594 euros per finançar en part les activitats del
Programa de promoció i reinserció del SADIF.

2. L'Institut Balear de la Dona va signar un conveni de
colAlaboració amb l'Ajuntament d'Inca per al finançament d'un
centre d'acollida al municipi d'Inca per al 2009. L'Ajuntament
d'Inca va fer una aportació de 22.097,22 euros.

3. L'Institut Balear de la Dona va signar un conveni de
colAlaboració amb els ajuntaments d'Artà, Capdepera, Felanitx,
Sant Llorenç, Son Servera i Manacor per al finançament de la
gestió i funcionalitat d'una casa d'acollida a la comarca de
Llevant per a l'any 2009. Els ajuntaments varen fer les

aportacions següents: Artà, 6.938,04 euros; Capdepera, 12.000
euros; Felanitx, 17,791,86 euros; Sant Llorenç, 8.256,90 euros,
i Son Servera, 11.619,84 euros. L'Ajuntament de Manacor
colAlaborà en el manteniment dels servei i aportà l'immoble on
se situa la casa d'acollida, es fa càrrec també de l'arrendament.

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

L'Institut Balear de la Dona no ha engegat acords durant
l'any 2009 amb cap municipi de l'illa de Menorca.

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

L'Institut Balear de la Dona no ha engegat acords durant
l'any 2009 amb cap municipi de l'illa d'Eivissa.

Els acords es prenen per mitjà del Consell Insular d'Eivissa,
que és el que té cura de les actuacions municipals.

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

L'Escola Balear d'Administració Pública inclou, en el Pla de
Formació Contínua 2010, dos cursos de formació que pretenen
establir un mar de formació que permeti al personal de
l'Administració pública aprofundir en les polítiques d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes:
• JA0260 129 Visió de gènere a l'Administració pública (curs

bàsic) de 15 hores,
• JA0261 130 Visió de gènere a l'Administració pública (curs

avançat) de 20 hores.

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

1. L'Institut Balear de la Dona, els quatre consells insulars
i la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració han
impulsat una campanya a favor de la igualtat entre homes i
dones amb el títol "Mateixos drets, mateixes obligacions"
dirigida a les famílies en relació amb el temps d'oci i les tasques
domèstiques i a les empreses en relació amb l'ocupació dels
càrrecs de responsabilitat. Durant la campanya, mitjançant una
carpa informativa, s'han repartit fullets, material amb missatges
d'igualtat (bosses, clauers, polseres), s'han recollit signatures i
s'ha presentat un manifest de compromís dels homes per la
igualtat.

2. La II Mostra de cinema "Mirada de dones" organitzada
conjuntament per l'Institut Balear de la Dona i el Ministeri
d'Igualtat amb la colAlaboració del Consell Insular de
Formentera; es projectà els dies 15 i 16 d'abril del 2009.

3.  Servei de Teletraducció per garantir telefònicament
l'atenció, la informació i la comunicació a les dones que
desconeixen els idiomes oficials.
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4. Servei 24 hores d'acompanyament i atenció social
telefònica d'urgència per violència de gènere per donar resposta
social telefònica i acompanyaments presencials a les dones que
pateixen violència de gènere.

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

1. L'Institut Balear de la Dona té prevista la signatura d'un
conveni de colAlaboració amb el Consell Insular de Formentera
per a l'atenció a les dones víctimes de violència masclista,
formació en igualtat i prevenció de violència de gènere per al
2010.

L'objecte d'aquest conveni és continuar el funcionament
operatiu de l'Oficina d'Informació, Assessorament i Tractament
Psicosocial de la Dona amb l'objectiu d'informar, orientar i
assessorar les dones de Formentera.

L'Institut Balear de la Dona ha d'aportar al Consell Insular
de Formentera la quantitat de 8.000,00 euros per a la gestió i la
funcionalitat  operativa de l'esmentada oficina.

2. Servei de Teletraducció per garantir telefònicament
l'atenció, la informació i la comunicació a les dones que
desconeixen els idiomes oficials.

3. Servei 24 hores d'acompanyament i atenció social
telefònica d'urgència per violència de gènere per donar resposta
social telefònica i acompanyaments presencials a les dones que
pateixen violència de gènere.

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

L'Institut Balear de la Dona té prevista la signatura dels
convenis següents:

1. Conveni de colAlaboració amb el Consell Insular de
Formentera per a l'atenció a les dones víctimes de violència
masclista, formació en igualtat i prevenció de la violència de
gènere per al 2010.

L'objecte d'aquest conveni és continuar el funcionament
operatiu de l'Oficina d'Informació, Assessorament i Tractament
Psicosocial de la Dona amb l'objectiu d'informar, orientar i
assessorar les dones de Formentera.

L'Institut Balear de la Dona ha d'aportar al Consell Insular
de Formentera la quantitat de 8.000,00 euros per a la gestió i la
funcionalitat operativa de l'esmentada oficina.

2. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona i
el Consell Insular de Menorca per a la gestió i funcionalitat del
Centre d'Informació de la Dona i d'una casa d'acollida per a
dones víctimes de violència de gènere per un import de
276.437,00 euros.

3. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona i
el Consell Insular de Menorca per al manteniment del servei per
a l'atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes de la
violència de gènere derivades de distints casals d'acollida per un
import de 28.090 euros.

4. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona i
el Consell Insular d'Eivissa per a la gestió i funcionalitat del
Centre d'Informació de la Dona i d'una casa d'acollida per a

dones víctimes de violència de gènere per un import de 267.437
euros.

5. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona i
el Consell Insular d'Eivissa per al manteniment del servei per a
l'atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes de la
violència de gènere derivades de distints casals d'acollida per un
import de 28.090 euros.

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

1. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona,
Fundació Hospital de Manacor i Fundació Néixer per a oferir al
colAlectiu immigrant accés a la medicina ginecològica
informativa i preventiva.

2. Conveni de colAlaboració entr l'Institut Balear de la Dona i
l'empresa Eroski Balears per al desenvolupament d'un programa
de suport a dones víctimes de violència de gènere.

3. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona i
l'empresa Centres Comercials Carrefour SA i la Fundació
Socidaritat Carrefour per al desenvolupament d'un programa de
suport a dones víctimes de violència de gènere.

4. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona i
la Confederació Sindical de CCOO de les Illes Balears per al
servei d'orientació laboral a les usuàries derivades dels serveis
de l'Institut Balear de la Dona.

5. Pròrroga del conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear
de la Dona i l'IlAlustre ColAlegi Oficial de Diplomats en Treball
Social i d'Assistents Socials de les Illes Balears per a la
prestació d'un servei d'atenció urgent i resposta immediata a les
dones víctimes de violència de gènere.

6. Addenda al conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de
la Dona i l'IlAlustre ColAlegi Oficial de Diplomats en Treball
Social i d'Assistents Socials de les Illes Balears per a la
prestació d'un servei d'atenció urgent i resposta immediata a les
dones víctimes de violència de gènere.

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

Durant tot l'any 2009 s'ha treballat el Protocol
Interadministratiu de detecció, prevenció i atenció a les víctimes
de violència masclista, conjuntament amb les institucions
implicades. S'han assumit els suggeriments per part de les
conselleries signatàries, dels consells i d'altres institucions.

S'ha mantingut el Servei d'Atenció Social i
d'Acompanyament 24 hores a les dones que pateixen violència
de gènere. així com la coordinació de totes les cases d'acollida
de les Illes Balears. 

El proppassat 19 de novembre el Ple del Consell General del
Poder Judicial va informar favorablement aquest i el 28 de
desembre en el seu nom el signà el president del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears.
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Durant el mes de gener del 2010 l'han signat el president de
l'Audiència Provincial, Sr. Carlos Gómez, el degà de l'IlAlustre
ColAlegi d'Advocats de les Illes Balears, el degà del ColAlegi de
Psicòlegs i Psicòlogues de les Illes Balears i el ColAlegi de
Treballadors i Treballadores i Diplomats Socials de les Illes
Balears.

Durant el mes de febrer l'han de signar la resta d'institucions
signatàries: la FELIP, els consells insulars, Delegació del
Govern i altres.

Continuarem treballant, una vegada signat, per a la seva
implantació i difusió, que millorarà la coordinació en l'atenció
a les víctimes de violència masclista.

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

Durant l'any 2009 han estat acollides un total de 208 dones
víctimes de violència de gènere i 172 infants a tota la comunitat
autònoma.

De manera que l'ocupació per cada una de les cases
d'acollida ha estat la següent:

• Casal de Ses Ufanes: 27 dones i 25 infants.
• Casal de Llevant: 43 dones i 29 infants.
• SADIF: 71 dones i 54 infants.
• Centre Assessor de la Dona, Menorca: 17 dones i 12 infants.
• Oficina d'Informació de la Dona, Eivissa: 50 dones i 42

infants. També hi estan incloses aquelles dones i els seus
fills que resideixen a Formentera.

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

L'Institut Balear de la Dona, com a centre coordinador de les
ordres de protecció, ha realitzat tasques administratives i
d'assessorament jurídic i social per part d'advocades o
treballadores socials respectivament.

Les tasques administratives bàsicament són:
• Registre d'entrada de les ordres que s'hagin rebut per via fax

o per carta dels jutjats penals o de jutjats de Violència de la
Dona de les diferents illes.

• Les ordres, una vegada registrades, s'envien a la Guàrdia
Civil (EMUNE), a la Policia Nacional (SAF) i a la Policia
Local (municipi d'acord amb el domicili de la víctima de
violència de gènere).

• Aquestes ordres són registrades en una base de dades. La
primera vegada que se'n té constància, d'una ordre de
protecció d'una persona determinada, se li tramet una carta
informativa per donar-li a conèixer l'existència del Centre
l'Informació de l'IBD (CID).
Pel que fa a l'assessorament jurídic o social , el CID, format

per tres advocades i tres treballadores socials, prèvia cita donen
informació sobre els drets i les ajudes, deriven l'atenció, en el
seu cas, a un centre d'atenció psicològica o en determinats casos
de necessitat (denúncia o fills menors) deriven a les víctimes a
cases d'acollida.

Palma, 22 de febrer de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago Rodríguez.

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta a
la Pregunta 264/10, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 241/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, relativa a formació
del personal sanitari. (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de
2010).

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

El Pla de formació no està tancat, ja que l'augment del seu
dimensionament depèn de la disponibilitat financera i la
possibilitat d'aconseguir més finament de procedència estatal.

De moment, des d'Atenció Primària estan previstes un seguit
d'activitats de formació continuada de personal sanitari en
violència de gènere:

1. Tots els professionals de centres de salut (de medicina de
família, pediatria, infermeria, treball social, matrones) disposen
d'un protocol (recomanacions per a l'actuació sanitària front la
violència de gènere a la comunitat autònoma de les Illes Balears
en edició bilingüe).

2. Cada centre de salut, Servei d'Urgències d'Atenció
Primària (SUAP) i Equip de Suport Domiciliari (ESAD) té, a
més, 1 responsable de violència de gènere, que ha rebut
formació específica per resoldre els dubtes que puguin sorgir.

3. D'altra banda, des de mitjans de 2009, s'està treballant en
una línia de prevenció de la mutilació genital femenina.

4. S'estan duent a terme tallers formatius:
-Un curs obligatori per als responsables de violència de
gènere dels centres de salut, SUAP i ESAD.
-Curs sobre les mutilacions genitals femenines: identitat,
salut i drets humans.
-Curs sobre les mutilacions genitals femenines: identitat,
salut i drets humans. Proposta per a un abordatge preventiu.
Aquests tallers pretenen donar eines als professionals

sanitaris per dur a terme la prevenció, la detecció i l'abordatge
davant els casos de violència de gènere (VG).

5. També es té previst fer una sessió clínica de
sensibilització a tots els centres de salut i hospitals.

6. Hem signat un conveni amb la Universitat de les Illes
Balears perquè els alumnes i les alumnes del màster en
polítiques d'igualtat i prevenció de la violència de gènere
realitzin les pràctiques en l'àmbit de salut.

7. A més, des de les gerències i l'EBAP, també s'inclou
aquest tema dins els programes de formació.

8. Dins la Jornada de Salut i Gènere del passat dia 11 de
febrer, es dedicà pràcticament el 50% de la jornada a aquest
important tema que aquesta conselleria i aquest Govern està
abordant. 
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Palma, 20 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 246/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, relativa a xarxa
guarderies als centres sanitaris. (BOPIB núm. 113, de 29 de
gener de 2010).

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

La Conselleria de Salut i Consum actuarà d'acord amb la
línia de treball que s'ha marcat aquest Govern per impulsar, de
manera progressiva, l'oferta educativa en aquest important nivell
que és la infància. Gràcies al Pla de primera infància del Govern
de les Illes Balears ha estat possible incrementar en dos anys un
90% el nombre de places públiques autoritzades d'escoletes.

En aquest sentit el Govern va publicar el Decret 131/2008,
de 28 de novembre, pel qual s'estableix i regula la xarxa
d'escoletes infantils públiques i els serveis per a l'educació de la
primera infància a la comunitat autònoma de les Illes Balears i
es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

Dins l'àmbit sanitari, a l'Hospital d'Eivissa i al nou hospital
de referència, està previst posar els mitjans necessaris per dotar
aquests centres amb escoletes infantils.

Palma, 20 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)

A les preguntes RGE núm. 249, 261 i 263/10, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, relatives
a ajudes estudis de fills i filles de víctimes de violència de
gènere, a Fundació Balear d'Ajuda a la Reinserció i a memòria
dels poders públics, respectivament. (BOPIB núm. 113, de 29
de gener de 2010).

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

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

Segons la Llei de creació de l'Institut Balear de la Dona,
s'encomana a aquest organisme fer una memòria anual de les
diferents actuacions que han duit a terme els poders públics de
les nostres illes, encaminades a afavorir la consecució de la
igualtat d'oportunitats entre dones i homes, per quin motiu
l'Institut Balear de la Dona ho ha complit amb aquest mandat
legal?

• L'Institut Balear de la Dona no té cap ajuda d'aquestes
característiques.

• Facilitar els serveis a al comunitat per sentència judicial, no
és competència del Govern de les Illes Balears. Per aquest
motiu es va dissoldre la Fundació Balear d'Ajuda a la
Reinserció, a principis de l'any 2009.

• L'article 4.2 e la Llei 5/2000 de creació de l'Institut Balear
de la Dona estableix que aquest organisme presentarà un
resum de les activitats que les diferents administracions
públiques i dins el marc de les seves competències, hagin
duit a terme a favor de la igualtat de dones i homes a la
nostra comunitat autònoma.

• Aquestes accions estaven emmarcades en el III Pla
d'Actuació per a la igualtat d'oportunitats de dones i homes
2002-2005.

La darrera memòria presentada correspon a les actuacions
dutes a terme durant els anys 2004 i 2005.

L'any 2006 es va considerar un any de transició, ja que es va
plantejar el convenciment que, després de tres plans d'igualtat
d'oportunitats era pertinent una llei autonòmica. Aquest any ja
no es va demanar la memòria als poders públics.

Així es va aprovar la Llei 12/2006 per a la dona, de 12 de
setembre.

El 15 de juny de l'any 2007 es va presentar al Consell Rector
de l'IBD un esborrany del Pla General per a la igualtat 2007-
2010, basat en l'esmentada llei aprovada.

Una de les prioritats del nou govern sorgit de les urnes  del
maig del mateix any, fou l'elaboració d'una llei d'igualtat de
dones i homes, segons consta en el pacte per a la governabilitat
de juny del mateix any.

En conseqüència no va tenir continuïtat l'esborrany del Pla
General 2007-2010 pel fet que era prioritari el treball cap a la
nova llei i aquell estava basat en una llei autonòmica prèvia a la
Llei Orgànica 1/2007 d'igualtat efectiva de dones i homes
estatal.

El fet que els anys 2006 i 2007 no s'elaborés la memòria
venia justificat per l'elaboració d'una nova llei autonòmica i un
Pla general que superés les accions del III Pla d'actuació per a
la igualtat d'oportunitats de dones i homes 2002-2005.

Els anys següents, 2008 i 2009, igualment no s'ha elaborat
la memòria ja que no hi havia vigent cap Pla d'actuació per a la
igualtat d'oportunitats ni el Pla General per a la igualtat.

S'ha elaborat un estudi DAFO sobre la realitat de la nostra
comunitat autònoma, durant l'any 2008, que ha significat un
document de treball important per a l'elaboració de la Llei
d'igualtat d'oportunitats de dones i homes, que estigui en
consonància amb la normativa estatal i les directives europees
d'aquests darrers anys.

L'esborrany d'avantprojecte de Llei d'igualtat s'ha presentat
al Consell Rector de l'Institut Balear de la Dona el 28 de gener
de 2010 i al Consell de Participació de la dona de la comunitat
autònoma, el 29 de gener d'enguany.

Una vegada recollides els suggeriments del moviment
associatiu i acabat el període d'audiència pública, es preveu que
pugui ser aprovat pel Consell de Govern i remès al Parlament de
les Illes Balears per a la seva deliberació i aprovació.
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Palma, 25 de febrer de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
I)

A les preguntes RGE núm. 250/10 i 259/10, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann,
relatives a Institut Balear de la Dona i Conselleria de Treball
i Formació i a formació igualtat als CEP. (BOPIB núm. 113,
de 29 de gener de 2010).

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

El mes de juny del 2007 es va firmar entre el Ministeri
d'Igualtat i la Conselleria de Treball i Formació del Govern de
les Illes Balears un conveni de colAlaboració per a la realització
d'una experiència pilot per tal que dues-centes dones
desocupades i demandants d'ocupació es puguin constituir com
a empresàries. El projecte el desenvolupa la Direcció General de
Responsabilitat Social Corporativa en colAlaboració amb el
SOIB. 

En el marc d'aquest conveni per a la promoció i el foment de
l'autoocupació de les dones s'han creat comissions de seguiment
a cada una de les illes, dins la composició d'aquestes comissions
es troba l'Institut Balear de la Dona.

Pla d'igualtat de la CAIB.
Dia 15 de juny del 2009 es va constituir la Comissió

d'Igualtat, en la qual participen la representació legal de les
empleades i empleats públics (USO, UGT, CCOO, STEI i
CSIF), l'Institut Balear de la Dona, la Direcció General de
Responsabilitat Social Corporativa, l'Institut Balear
d'Estadística i la Direcció General de Funció Pública.

Les tècniques d'igualtat de la Direcció General de
Responsabilitat Corporativa participen a les reunions
periòdiques de la comissió, com a membres, per tal de
colAlaborar en l'elaboració, implantació i seguiment del Pla
d'igualtat de la CAIB.

Aquest pla d'igualtat  parteix del compromís de
l'Administració i de la representació legal de les empleades i
empleats públics de desenvolupar polítiques que integrin la
igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, i de
remoure els obstacles que impliquen la pervivència de qualsevol
tipus de discriminació, amb l'objectiu d'oferir condicions
d'igualtat efectiva entre dones i homes en l'accés a l'ocupació
pública, el desenvolupament de la carrera professional i
l'establiment de mesures per eliminar qualsevol discriminació
directa o indirecta per raó de sexe.

Quins cursets de formació en igualat i prevenció de la
violència de gènere ha desenvolupat el Govern per al personal
docent als Centres Educació per al Professorat de les nostres
illes, especificant els llocs d'impartició, dades d'execució,
duració dels cursets i el nombre de persones assistents, durant
l'any 2009?

Dades del curs 2008-2009

• Títol del curs: Materials didàctics per al prevenció de la
violència de gènere.

• Curs a distància, coordinat per Formació del Professorat,
Servei d'Innovació Educativa i l'Institut Balear de la Dona.

• Duració: 30 hores.
• Destinataris: Docents d'educació infantil, primària,

secundària i batxillerat de les Illes Balears.
• Data: Segon trimestre.
• Lloc: Plataforma a distància, amb tutorització d'una tècnica,

de l'IBD.
• Inscrits: 36 persones.
• Material: Editat per l'IBD, per treballar la prevenció de la

violència de gènere.

Dades del curs 2009-2010

• Títol del curs: Materials didàctics per a la prevenció de la
violència de gènere.

• Curs a distància, coordinat per Formació del Professorat,
Servei d'Innovació Educativa i l'Institut Balear de la Dona.

• Duració: 30 hores.
• Destinataris: Docents d'educació infantil, primària,

secundària i batxillerat de les Illes Balears.
• Data: Segon trimestre.
• Lloc: Plataforma a distància, amb tutorització d'una tècnica,

de l'IBD.
• El curs està en marxa, amb 32 persones inscrites.

Palma, 4 de març de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 255/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, relativa a  formació
igualtat a l'administració pública. (BOPIB núm. 113, de 29 de
gener de 2010).

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

La relació dels cursos realitzats que inclouen matèria de
violència de gènere dins el Pla de formació policial 2009 són:

- Protocols d'actuació policial en casos de violència de gènere.
Durada: 8 hores.
Destinataris: policies locals i auxiliars de policia local.
Nombre d'edicions: 2 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa.
Dates: Mallorca primera edició, 7 i 8 de maig; segona edició
24 i 25 de setembre. Menorca, 8 i 9 de juny. Eivissa 22 i 23
d'octubre.
Total d'alumnes assistents: 41.
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Curs bàsic de policia judicial.
Durada: 40 hores, de les quals 8 són dedicades a aquesta
matèria..
Destinataris: policies locals.
Nombre d'edicions: 1 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa.
Dates: Mallorca,  8 a 24 de juny. Menorca, 3 a 18 de
novembre. Eivissa  19 d'octubre a 4 de novembre.
Total d'alumnes assistents: 67.

Curs bàsic de policia local.
Durada: 800 hores, de les quals 20 se dediquen a aquesta
matèria.
Destinataris: futurs membres dels cossos de policia local de
les Illes Balears.
Nombre d'edicions: 1.
Dates: de l'1 de desembre de 2008 a 22 de maig de 2009.
Total d'alumnes assistents: 50.

Curs d'aptitud d'oficial de policia local.
Durada: 240 hores, de les quals 4 són dedicades a aquesta
matèria.
Destinataris: policies locals.
Nombre d'edicions: 1 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa.
Dates: del 21 de setembre al 18 de desembre.
Total d'alumnes assistents: 70.

Atenció al part al medi extrahospitalari.
Durada: 20 hores.
Lloc: Palma.
Total alumnes: 26 places.
Destinataris: metges i infermeres.
Requisits: metges o infermeres del Servei d'Atenció Mèdica
Urgent del 061- Preferent.
Duració: del 7 a l'11 de setembre de 2009.
Horari: de 16 a 20 h.

Atenció al part al medi extrahospitalari.
Durada: 20 hores.
Lloc: Eivissa.
Total alumnes: 27 places.
Destinataris: metges i infermeres.
Requisits: metges o infermeres del Servei d'Atenció Mèdica
Urgent del 061- Preferent.
Duració: del 26 al 30 d'octubre de 2009.
Horari: de 16 a 20 h.

Atenció al part al medi extrahospitalari.
Durada: 20 hores.
Lloc: Palma.
Total alumnes: 26 places.
Destinataris: metges i infermeres.
Requisits: metges o infermeres del Servei d'Atenció Mèdica
Urgent del 061- Preferent.
Duració: del 19 al 23 d'octubre de 2009.
Horari: de 16 a 20 h.

Atenció al part al medi extrahospitalari.
Durada: 20 hores.
Lloc: Maó.
Total alumnes: 21 places.
Destinataris: metges i infermeres.
Requisits: metges o infermeres del Servei d'Atenció Mèdica
Urgent del 061- Preferent.

Duració: del 14 al 18 de setembre de 2009.
Horari: de 9 a 13 h.

Competències bàsiques per a la resolució de conflictes a l'àmbit
sanitari.

Durada: 15 hores.
Lloc: Palma.
Total alumnes: 25 places.
Destinataris: personal sanitari.
Requisits: personal de l'àmbit sanitari- Preferent.
Duració: del 23 de novembre al 14 de desembre de 2009.
Horari: de 16 a 21 h.

Cursos específics
Enfocament integrat de gènere a l'administració pública.

Durada: 15 hores.
Lloc: Palma.
Total alumnes: 47 places.
Destinataris: personal de l'administració.
Duració: del 15 al 19 de juny de 2009.
Horari: de 16 a 19 h.

Prevenció de risc laborals
La dona i el treball.

Durada: 15 hores.
Lloc: Maó.
Total alumnes: 19 places.
Duració: del 9  al 13 de març de 2009, videoconferència.
Horari: de 16 a 19 h.

La dona i el treball.
Durada: 15 hores.
Lloc: Palma.
Total alumnes: 39 places.
Duració: del 9  al 13 de març de 2009, videoconferència.
Horari: de 16 a 19 h.

La dona i el treball.
Durada: 15 hores.
Lloc: Eivissa.
Total alumnes: 26 places.
Duració: del 9  al 13 de març de 2009, videoconferència.
Horari: de 16 a 19 h.

Sanitat
Rehabilitació del sòl pèlvic.

Durada: 40 hores.
Lloc: Inca.
Total alumnes: 31 places.
Destinataris: fisioterapeutes, infermeres, o comares.
Requisits: exclusiu fisioterapeutes, infermeres o comares.
Preferent personal de l'Hospital d'Inca.
Duració: del 12 al 21 de setembre de 2009.
Horari: dies 12 i 19 de 9 a 20 h. Dies 14, 16 i 21 de 15.30 a
20.30 h.

Cursos específics
Violència familiar.

Durada: 15 hores.
Lloc: Palma.
Total alumnes: 23 places.
Destinataris: tècnics que intervenen.
Requisits: psicòlegs i treballadors socials preferentment.
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Duració: del 14 al 16 de desembre de 2009.
Horari: de 16 a 21 h.

Palma, 8 de març de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 262/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, relativa a ajudes a
persones celíaques. (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de
2010).

Quina línia d'ajudes i actuacions ha posat en marxa la
Conselleria de Salut i Consum per tal de donar suport a les
persones celíaques?

Les mesures que hem impulsat des de la Conselleria de Salut
i Consum per millorar la qualitat de vida de les persones
celíaques, van encaminades sobretot a potenciar la formació
dels professionals, augmentar el diagnòstic, millorar el
tractament i fer una realitat el seguiment coordinat i
multidisciplinari dels malalts celíacs.

Per això, una passa molt important ha estat la constitució
d'un grup balear d'estudi de la malaltia celíaca, creat sota
l'auspici de la Societat Balear de l'Aparell Digestiu i de la
Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears. Aquest grup
està format per especialistes de tots els hospitals de les Illes
Balears implicats, com ara gastroenteròlegs, pediatres,
immunòlegs i patòlegs.

L'objectiu és promoure el coneixement d'aquesta malaltia,
realitzar projectes de divulgació i crear un grup de referència
per a les Illes Balears.

D'aquesta manera es pretén detectar molts dels casos no
diagnosticats fins ara i alhora oferir als pacients un abordament
multidisplinari de la malaltia.

A més, la Conselleria de Salut i Consum està treballant de
manera transversal des dels diferents departaments que
composen la conselleria. Així doncs:

-Des d'Atenció Primària hem duit a terme sessions
formatives per als professionals i presentació d'una guia per a la
detecció precoç.

-Des de la Direcció de Planificació i Finançament,
mitjançant el Decret 94/2008, de 12 de setembre, que permet
ampliar la cartera de serveis complementaris, s'estan realitzant
estudis de viabilitat per ampliar les millores per a les persones
celíaques.

-Des de la Direcció General de Salut Pública i la Direcció
General de Farmàcia s'han fet campanyes d'informació i de
sensibilització sobre la malaltia.

-Des de la Direcció General de Consum està previst realitzar
una campanya d'inspecció d'etiquetatge de productes sense
gluten.

Palma, 19 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 359/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
desviació pressupostària de l'àrea de salut de Menorca (V).
(BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).

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 2 d'atenció primària?

A data d'avui encara no s'ha tancat l'exercici de l'any 2009.

Palma, 26 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 360/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
desviació pressupostària de l'àrea de salut de Menorca (IV).
(BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).

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 1 d'atenció primària?

A data d'avui encara no s'ha tancat l'exercici de l'any 2009.

Palma, 26 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 361/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
desviació pressupostària de l'Àrea de Salut de Menorca (III).
(BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).

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

A data d'avui encara no s'ha tancat l'exercici de l'any 2009.

Palma, 26 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 362/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
desviació pressupostària de l'Àrea de Salut de Menorca (II).
(BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).
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Quina és la quantia de la desviació pressupostària de
l'Àrea de Salut de Menorca, un cop que s'ha tancat l'any 2009,
que correspon al capítol I, d'atenció especialitzada?

A data d'avui encara no s'ha tancat l'exercici de l'any 2009.

Palma, 26 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 363/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
desviació pressupostària de l'Àrea de Salut de Menorca.
(BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).

Quina és la quantia de la desviació pressupostària de
l'Àrea de Salut de Menorca un cop que s'ha tancat l'any 2009?

A data d'avui encara no s'ha tancat l'exercici de l'any 2009.

Palma, 26 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 364/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
desviació pressupostària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera (V). (BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).

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

A data d'avui encara no s'ha tancat l'exercici de l'any 2009.

Palma, 26 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 365/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
desviació pressupostària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera (IV). (BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).

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

A data d'avui encara no s'ha tancat l'exercici de l'any 2009.

Palma, 26 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 366/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
desviació pressupostària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera (III). (BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).

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

A data d'avui encara no s'ha tancat l'exercici de l'any 2009.

Palma, 26 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 367/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
desviació pressupostària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera (II). (BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).

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

A data d'avui encara no s'ha tancat l'exercici de l'any 2009.

Palma, 26 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 368/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
desviació pressupostària de l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).

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?

A data d'avui encara no s'ha tancat l'exercici de l'any 2009.

Palma, 26 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 369/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a vacunes
de la grip H1N1. (BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).
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Quin és el nombre de vacunes per a la grip H1N1 que s'han
administrat a la nostra comunitat autònoma? Desglosseu-ne la
xifra per illes.

El nombre de vacunes des de l'inici de la campanya de
vacunació és el següent:

Mallorca: 33.199.
Menorca: 1.930.
Eivissa i Formentera: 5.202.

Palma, 26 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 394/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a quantia
percebuda pel Sr. Francisco Cárceles Guardia. (BOPIB núm.
114, de 5 de febrer de 2010).

Quina és la quantia econòmica de la indemnització 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?

La indemnització corresponent al treballador, estipulada en
el seu contracte laboral, és l'equivalent a tres mesos de salari.

Palma, 26 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 469/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
aplicació del Decret de garanties de demora màximes a la
sanitat balear. (BOPIB núm. 115, de 12 de febrer de 2010).

Quin és el nombre de persones acollides al que disposa el
Decret de garanties de demora màximes a la sanitat pública
balear en relació a les llistes d'espera d'intervencions
quirúrgiques?

A l'actualitat cap persona s'ha acollit a aquests supòsits.

Palma, 8 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 470/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
aplicació del Decret de garanties de demora màximes a la
sanitat balear (II). (BOPIB núm. 115, de 12 de febrer de 2010).

Quin és el nombre de persones acollides al que disposa el
Decret de garanties de demora màximes a la sanitat pública
balear en relació a les llistes d'espera per a consultes
d'especialistes?

A l'actualitat cap persona s'ha acollit a aquests supòsits.

Palma, 8 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 471/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
aplicació del Decret de garanties de demora màximes a la
sanitat balear (III). (BOPIB núm. 115, de 12 de febrer de
2010).

Quines accions informatives s'han dut a terme per part de
la Conselleria de Salut i Consum per donar a conèixer el
Decret de garanties de demora màximes a la sanitat balear?

Està publicat a la pàgina web de la comunitat autònoma i als
centres del Servei de Salut.

Palma, 8 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 897/10, del Govern de les Illes Balears, 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 març 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 a la
conselleria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 898/10, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
de Medi Ambient i Mobilitat.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller de
Medi Ambient i Mobilitat, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre l'inici del procediment
d'elaboració del Pla d'ordenació dels recursos naturals de
S'Albufera de Mallorca.

Així mateix, conformement amb els articles 95 i 96 del
Reglament de la cambra, i la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la Mesa admet que aquesta iniciativa
es tramiti pel procediment d'urgència

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 995/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Comerç, Indústria i Energia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març 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
Comerç, Indústria i Energia, davant la Comissió d'Economia,
per tal d'informar sobre el grau d'execució dels pressuposts de
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de l'any 2009.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Creació d'una ponència en el si de la Comissió d'Assumptes

Socials, per tal d'elaborar un pla de feina consensuat entre les
diferents forces polítiques per atendre la malaltia de salut
mental. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març de 2010, conformement amb l'acord adoptat pel Ple
de la cambra en sessió de dia 9 de març d'enguany,  acorda de
crear, en el si de la Comissió d'Assumptes Socials, una ponència
per tal d'elaborar un pla de feina consensuat entre les diferents
forces polítiques per atendre la malaltia de salut mental amb
presència de diputats i membres designats pels diferents grups
parlamentaris.

Així mateix, la Mesa estableix que aquesta ponència tengui
la mateixa composició numèrica que les ponències de les
comissions permanents, amb el mateix criteri distributiu.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 119, de 12 de març de
2010.

-  Pàg. 4039 i 4070. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant ple, apartat A)
On diu: ... en relació amb la política turística.
Hi ha de dir: ... en relació amb la policia turística.
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