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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
20 d'abril de 2010, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1308/10, relativa a política cultural del Govern de les
Illes Balears i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a desenvolupar de manera efectiva la Llei de
Biblioteques i la Llei d’arxius de les Illes Balears aprovades a
l’anterior legislatura, tot de manera coordinada amb els consells
insulars.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern central un major pressupost
per als projectes culturals de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Pla de foment de la lectura per tal
d’intentar corregir les darreres xifres publicades respecte al
nombre de lectors a les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar que les decisions preses en el si de
l’Institut Ramon Llull es tenguin en compte les demandes i
necessitats de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes per tal d’agilitar les
obres de la Biblioteca Central d’Eivissa.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mitjançar per tal que la reforma de la necròpolis
del Puig dels Molins es faci el més aviat possible.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar les obres del Conservatori Superior de
Música i Dansa d’Eivissa i a començar el més aviat possible
l’activitat docent.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar les obres del Museu de Formentera.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè inclogui, a la programació de l’Institut
Ramon Llull, una programació representativa del fet cultural de
cadascuna de les illes que conformen la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears constata que el procés
de transferència de la gestió del Museu de Menorca, l’Arxiu
Històric i Biblioteca Pública de Menorca es troba alentit i insta
el Govern de les Illes Balears a agilitar-lo."

A la seu del Parlament, 27 d'abril 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
20 d'abril de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 14452/09, relativa a màster de formació
del professorat, amb l'esmena RGE núm. 1585/10, del Grup
Parlamentari Popular, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears i la Universitat de les Illes Balears a fer les passes
oportunes perquè el Màster Oficial de Formació del Professorat,
que ha substituït el Certificat d’Aptitud Pedagògica, es pugui
impartir el proper curs lectiu a Menorca i Eivissa."

A la seu del Parlament, 27 d'abril de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 210/10, relativa a reeducació de
maltractadors, amb l'esmena RGE núm.1666/10, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a la creació d’un servei de reeducació social per a
homes maltractadors a cada una de les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 27 d'abril 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 20

d'abril de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 921/10, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a finançament local.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Alemany i Moyà.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Innovació, Interior i Justícia, Pilar Costa i
Serra.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, l'Hble. Sr. Ernest Ribalaiga i
Briones del Grup Parlamentari Socialista i l'Hble. Sr. Jaume
Tadeo i Florit del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Isabel
Alemany i Moyà i Pilar Costa i Serra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 28 d'abril 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 20

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1547/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política de despesa seguida per
la Conselleria de Salut. (BOPIB núm. 123, de 16 d'abril 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 28 d'abril 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 20

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1541/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez i Ferreiro, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a perspectiva de gènere i prevenció
de riscs laborals. (BOPIB núm. 123, de 16 d'abril 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 28 d'abril 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 20

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1550/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tractament de la informació
reservada per part del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm.
123, de 16 d'abril de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril 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 20

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1543/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a impuls del vehicle elèctric.
(BOPIB núm. 123, de 16 d'abril 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 28 d'abril 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 20

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1542/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a proves d'avaluació de
coneixements de l'alumnat de segon d'ESO. (BOPIB núm. 123,
de 16 d'abril de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril 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 20

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1563/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a llei
de modificació de la Llei de ports. (BOPIB núm. 123, de 16
d'abril 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 28 d'abril 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 20

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1544/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a primera setmana d'Economia
Social. (BOPIB núm. 123, de 16 d'abril 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 28 d'abril 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 20

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1548/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de millora de la depuradora de Santa
Eulàlia del Riu. (BOPIB núm. 123, de 16 d'abril 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 28 d'abril 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 20

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1549/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a expedient de les obres del
passeig de vianants de Portocolom. (BOPIB núm. 123, de 16
d'abril de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril 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 20

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1545/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nillores al servei d'oncologia
de Can Misses. (BOPIB núm. 123, de 16 d'abril 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 28 d'abril 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 20

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1546/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a planta potabilitzadora d'Es Castell
(Menorca). (BOPIB núm. 123, de 16 d'abril 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 28 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1551/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades pel Govern
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central en relació amb la reforma del mercat laboral. (BOPIB
núm. 123, de 16 d'abril 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 28 d'abril 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 no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril de 2010, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 734/10,
relativa a més investigació sanitària, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata l'important

esforç i impuls donat a la investigació per part del Govern de les
Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a promoure la recerca clínica i en salut que es
concreti en ajudes a la recerca clínica i als grups acreditats i
emergents, així com completar els recursos de suport
metodològic i de gestió d'assajos clínics a la investigació.

3. El Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern i la
Conselleria de Salut a promoure les accions necessàries i a
trobar finançament suficient per tal que Balears disposi de les
estructures investigadores (laboratoris, biobancs, sales blanques
...) per tal d'aportar nous coneixements i que aquests es
traslladin a la pràctica clínica i repercuteixin en una millor
atenció sanitària."

A la seu del Parlament, 15 d'abril de 2010.
El secretari de la comissió:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
La presidenta de la comissió:
Rosamaria Alberdi i Castell.

Ordre de Publicació

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril de 2010, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 968/10,
relativa a mesures per captar i fidelitzar professionals
sanitaris a les illes menors, amb les esmenes RGE núm.

1530/10, 1531/10 i 1532/10, del Grup Parlamentari Socialista,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en els

acords ja presos per aquesta institució i dóna suport al Govern
de les Illes Balears encoratjant-lo a continuar treballant, tot
respectant l'autonomia universitària, per fer realitat implantar els
estudis de grau de medicina a la Universitat de les Illes Balears
en el menor temps possible.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut
de les Illes Balears a donar compliment a tots els punts dels
acords de la Mesa sectorial.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut
a continuar treballant de manera intensa per tal d'habilitar el
major nombre possible de mesures tant de caire econòmic com
de formació, per atreure i fidelitzar professionals."

A la seu del Parlament, 15 d'abril de 2010.
El secretari de la comissió:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
La presidenta de la comissió:
Rosamaria Alberdi i Castell.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
1282/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a clàusules de
colAlaboració entre IB3 i el RCD Mallorca. (BOPIB núm. 123,
de 16 d'abril de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
1285/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a "Una mà per a tots". (BOPIB
núm. 123, de 16 d'abril de 2010).
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La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
1314/10, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa aIB3 HD. (BOPIB núm.
123, de 16 d'abril de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
1389/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris de
l'entrevista a Jaume Matas. (BOPIB núm. 123, de 16 d'abril de
2010).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
1390/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa "Quatre illes".
(BOPIB núm. 123, de 16 d'abril de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
1391/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ampliació de la plantilla d'IB3.
(BOPIB núm. 123, de 16 d'abril de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 15 d'abril de 2010, debaté conjuntament les Preguntes
RGE núm. 1392/10 a 1395/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
ampliació de la plantilla d'IB3. (BOPIB núm. 123, de 16 d'abril
de 2010).

Les contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i

Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre la
política que pensa dur a terme a la conselleria (RGE núm.
897/10).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 d'abril de 2010, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació,
qui, acompanyat del director general de Treball, del director
general de Planificació Estratègica, de la directora general de
Salut Laboral, del director del SOIB, del secretari general, del
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cap de Gabinet i del cap de Premsa, informà sobre el tema
indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1733/10, del Grup Parlamentari Mixt, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 921/10, relativa a mesures
provisionals sobre el finançament local. (Mesa de 28 d'abril de
2010).

Palma, a 28 d'abril 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 Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 921/10,
relativa a mesures provisionals sobre el finançament local, la
moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata, una vegada
més, les greus dificultats de les finances dels ajuntaments i
reitera la necessitat d’avançar cap a un nou model de
finançament local, tot instant el Govern central a afrontar la
implantació del nou model de manera immediata.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació de manera immediata d’un òrgan
compost per representants de la FELIB i del Govern de les Illes
Balears d’obligada consulta abans que es presentin projectes de
llei o s’aprovin resolucions o reglaments que afectin les
corporacions locals.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir que, d’acord amb el principi bàsic de
suficiència financera de l’Administració local i per a no agreujar
més el desequilibri actual en el seu finançament, qualsevol
canvi legislatiu que atorgui noves competències o obligacions
als ajuntaments inclogui la dotació financera suficient per
aplicar-les o desenvolupar-les.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar davant aquesta cambra en el termini
màxim d’un mes: a) un informe sobre les competències
autonòmiques que són assumides pels ajuntaments, i b) un pla
per a l’assumpció d’aquests costs per part de l’executiu
autonòmic.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar els pressuposts de la comunitat per a
l’any 2010 a fi i efecte de què el Fons de Cooperació Local
representi l’1% de pressupost total.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
i el Govern de les Illes Balears a establir una línia de
regularització en el pagament de les obligacions contretes amb
les administracions locals, de manera que es garanteixi aquest
pagament en un termini no superior a tres mesos i, en tot cas, es
compleixi la Llei de finances quant a l’abonament d’interessos
en cas de retard. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ampliar les operacions d’endeutament a 15 anys que preveu el
Reial Decret Llei 5/2009, de mesures extraordinàries i urgents,
per facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes
pendents de pagament amb empreses i autònoms.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que abans de final d’any transfereixi als ajuntaments les
quantitats que han deixat de percebre per la minoració en la
partida pressupostària pertinent dels Pressuposts generals de
l’Estat per a l’any 2010.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que els ajuntaments, mentre no s’aprovi el nou sistema de
finançament local, participin en un 1% dels ingressos per IVA
i per IRPF de l’Estat.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a posar en marxa Plans E que es puguin destinar
íntegrament a despesa corrent ja executada.

Palma, a 23 d'abril de 2010.
La diputada:
Isabel Alemany i Moyà.
La portaveu:
Maria Antònia Sureda i Martí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1784/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a la insularitat en la política regional
europea. (Mesa de 28 d'abril de 2010).

RGE núm. 1785/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a suport
de l'ISBA SGR a la petita i mitjana empresa. (Mesa de 28
d'abril de 2010).

RGE núm. 1786/10, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Museu de l'Educació d'Inca. (Mesa de 28 d'abril de 2010).
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RGE núm. 1787/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avantprojecte de llei de funció pública. (Mesa de 28 d'abril de
2010).

RGE núm. 1788/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a targeta sanitària per als balears residents a l'exterior. (Mesa
de 28 d'abril de 2010).

RGE núm. 1789/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a treball saludable i sense riscos a l'àmbit educatiu.
(Mesa de 28 d'abril de 2010).

RGE núm. 1790/10, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament del Pati de sa Lluna d'Alaior. (Mesa de 28
d'abril de 2010).

RGE núm. 1791/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tasques de
recuperació dels aqüífers de Santa Gertrudis d'Eivissa. (Mesa
de 28 d'abril de 2010).

RGE núm. 1792/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de
l'atur a les Illes Balears. (Mesa de 28 d'abril de 2010).

RGE núm. 1793/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a decisió relativa al lloguer d'un edifici per ubicar-hi els
serveis de la comunitat autònoma. (Mesa de 28 d'abril de
2010).

RGE núm. 1794/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visita del
vicepresident tercer i ministre de Política Territorial. (Mesa de
28 d'abril de 2010).

RGE núm. 1795/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute
dels comptes públics de les Illes Balears. (Mesa de 28 d'abril
de 2010).

Palma, a 28 d'abril 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereixen a la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia les conclusions que, sobre la problemàtica de
la insularitat, s'han produït a la cimera de la Unió Europea
celebrada a Palma el passat dia 26?

Palma, a 28 d'abril de 2010.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pren el Govern de Illes Balears, en el marc
de l'actual crisi econòmica, per tal que l'ISBA SGR sigui una
eina d'ajuda efectiva a la petita i mitjana empresa en la resolució
dels greus problemes financers que pateixen i que repercuteixen
en la majoria dels casos en la destrucció de llocs de feina?

Palma, a 28 d'abril de 2010.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines seran les colAleccions que nodriran el Museu de
l'Educació d'Inca?

Palma, a 27 d'abril de 2010.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les principals novetats de l'avantprojecte de llei
de funció pública?

Palma, a 27 d'abril de 2010.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Pot explicar el conseller de Salut i Consum en què consisteix
el nou programa de targeta sanitària per a balears residents a
l'exterior?

Palma, a 27 d'abril de 2010.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha posat en marxa alguna mesura de conscienciació, dins
l'àmbit educatiu, pel que fa a treball saludable i sense riscos, a
la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 27 d'abril de 2010.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el principi d'acord amb la Direcció General de Fons
Europeus, dependent de la Conselleria de Comerç, per al
finançament del Pati de sa Lluna d'Alaior?

Palma, a 28 d'abril de 2010.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.

Pot explicar l'Hble. Sr. Conseller en quin estat es troba el
desenvolupament de les tasques dedicades a recuperar els
aqüífers de Santa Gertrudis d'Eivissa?

Palma, a 28 d'abril de 2010.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ateses les darreres dades de la taxa d'atur i unes previsions
sobre l'evolució de l'ocupació, malauradament pessimistes, creu
el Govern que a les Illes Balears és necessari revisar amb
urgència les mesures per estimular i afavorir l'activitat
econòmica i l'ocupació?

Palma, a 28 d'abril de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Qui va prendre la decisió de, en lloc d'adquirir un edifici per
ubicar-hi els serveis de la comunitat autònoma, optar per
l'arrendament o l'arrendament amb opció de compra de l'edifici
ubicat a Son Rossinyol?

Palma, a 28 d'abril de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins compromisos va adoptar el vicepresident tercer i
ministre de Política Territorial, Sr. Manuel Chaves, en la seva
visita efectuada recentment a les Illes Balears?

Palma, a 28 d'abril de 2010.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quina opinió li mereix al Molt Hble. Sr. President l'enorme
deute que pesa sobre els comptes públics de les Illes Balears?

Palma, a 28 d'abril de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1750/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a fons de suport a l'acollida i integració d'immigrants
així com el reforç educatiu d'aquests. (Mesa de 28 d'abril de
2010).

Palma, a 28 d'abril 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El Grup Parlamentari Popular, manifesta la seva total
oposició i rebuig de la mesura anunciada el passat mes de març
en el si del Consell Superior de Política d’Immigració per part
del Ministeri de Treball i Immigració, per la qual es retallarà en
un 65% la partida destinada a les comunitats autònomes
corresponent al fons de suport a l’acollida i integració dels
immigrants. Segons l’anunci del Ministeri de Treball i
Immigració, la inversió que es reparteix entre les comunitats
autònomes perquè financin aquests programes, passarà de 200
a 70 milions.

Des del Grup Parlamentari Popular, s’han presentat a
aquesta cambra diverses proposicions i interpelAlacions en
matèria de polítiques d’immigració, per les quals s’ha traslladat
la necessitat de posar en marxa programes, plans, actuacions,
estratègies específiques per a un colAlectiu de residents que
representa una realitat social de més de 120 nacionalitats que
formen el 20% de la població illenca i que té unes necessitats
específiques, a més de les pròpies de qualsevol ciutadà, pròpies
de la diversitat i la multiculturalitat que li són pròpies.

Les comunitats autònomes són les que tenen les
competències i la responsabilitat en l’àmbit de programes de
prestacions i atenció social, sent el disseny i la gestió de la
política d’estrangeria competència exclusiva de l’Estat. Les
comunitats autònomes han fet un esforç pressupostari important
i notori en l’àmbit del reforç al sistema de cobertura sanitària,
de prestacions socials, escolarització, reforç educatiu, així com
a l’acollida i integració dels ciutadans estrangers residents, amb
o sense situació administrativa regularitzada.

És unànime en el si del Consell Superior de Política
d’Immigració, allà on participen les comunitats autònomes, la
demanda anual de la necessitat d’augment d’aquests fons per
part del ministeri destinats a les comunitats autònomes per a
aquests programes, donat l’augment de la població i la situació
de precarietat i risc d’exclusió social en què es troben aquests
últims anys per mor de la crisi econòmica.

És indiscutible l’esforç extra que fan a les Illes Balears els
nostres ajuntaments si ens locals, en aquests àmbits d’actuació,
veient un constant augment de la població estrangera que
representa al colAlectiu de residents que més sofreix directament
l’impacte d’una crisi econòmica que s’ha convertit ja en crisi
social. La nostra comunitat autònoma ha estat sempre solidària
en l’àmbit d’acollida i en especial amb la comunitat de
Canàries, en el programa de menors no acompanyats des del
2006.

Quant a la realitat social que representa la immigració a la
nostra comunitat, s’ha oblidat sempre des del Ministeri de
Treball i Immigració, la demanda unànime de les nostres
institucions, sobre el fet diferencial que suposa la nostra
insularitat.

Per totes aquestes raons, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Baleares a manifestar institucionalment i explícitament el
rotund rebuig a la mesura anunciada pel Ministeri de Treball i
Immigració per la qual cosa es reduiran els fons per a l’acollida
i integració dels immigrants a gestionar per les comunitats
autònomes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Baleares que solAliciti al Ministeri de Treball i Immigració,
que contempli la insularitat com a factor indicador en els criteris
objectius que serveixen de base per a la distribució entre les
comunitats autònomes del crèdit pressupostari “fons de suport
a l’acollida d’immigrants”, així com el reforç educatiu
d’aquests.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Baleares a convocar, en sessió extraordinària, el ple del
Fòrum de la Immigració de les Illes Balears per donar compte
de la mesura anunciada pel ministeri i l’acord adoptat sobre això
pel Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 d'abril de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1717/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a situació de les treballadores domèstiques, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 28 d'abril
de 2010).

RGE núm. 1718/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a drets humans a Colòmbia, amb tramitació davant la
Comissió de Drets Humans. (Mesa de 28 d'abril de 2010).

RGE núm. 1719/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a retirada d'honors a persones
sentenciades per casos de corrupció, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 28
d'abril de 2010).

Palma, a 28 d'abril 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, només amb el parer favorable de les
diputades Esperança Marí i Mayans i Marián Suárez i Ferreiro,
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant la Comissió d'd'Assumptes Socials.

El passat 30 de març es va commemorar el Dia Internacional
de les Treballadores Domèstiques o de la llar. Aquest és un dels
colAlectius de major precarietat i vulnerabilitat, a més de ser un
sector molt feminitzat.

Les transformacions del sistema socioeconòmic amb la
incorporació progressiva de la dona al treball i el perllongament
dels anys de vida fa que la demanda de persones que
substitueixen o complementin les feines domèstiques així com
l’atenció a les persones majors hagi crescut i continuï creixent
de manera exponencial. La darrera Enquesta de Població Activa
estima que al voltant de 700.000 llars de l’Estat espanyol
compten amb una treballadora domèstica malgrat només
270.000 persones estan afiliades a la Seguretat Social sota
aquest concepte. Sembla evident que és un colAlectiu on
predomina l’economia submergida. Es tracta d’un sector molt
feminitzat, al voltant d’un 91%, i amb una important majoria, un
67,9%, d’estrangeres.

Les condicions legals en què es desenvolupa el treball
domèstic està obsolet i afegeix un plus de precarietat existint
clares diferències entre els treballadors/es del Règim General i
els del Servei de la Llar familiar. La feina de les treballadores
domèstiques està regulada per Reial Decret 1424/85 el qual no
reconeix el dret a prestació per atur, només contempla les baixes
per malaltia o accident a partir del dia 29 de baixa, no reconeix
el dret a la prestació per una lesió permanent no invalidant i
permet el contracte verbal entre altres qüestions.

Existeix un compromís per part del Govern d’abordar
aquesta situació, però a hores d’ara encara no hi ha cap
moviment.

És per això que el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a dur a terme les negociacions i les actuacions
legislatives adients per tal de millorar les condicions de feina
del sector del treball domèstic.

Palma, a 22 d'abril de 2010.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.
La portaveu:
Maria Antònia Sureda i Martí.

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 Mixt, només amb el parer favorable de les
diputades Esperança Marí i Mayans i Marián Suárez i Ferreiro,
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant la Comissió de Drets Humans.

El passat mes de gener, entre els dies 23 i 30, una delegació
de parlamentaris de l’Estat espanyol vàrem viatjar a Colòmbia
per verificar la situació dels drets humans en aquest país. La
missió, organitzada per la Plataforma per la Pau i els Drets
Humans a Colòmbia, estava constituïda per Jordi Pedret (PSC),
Carles Campuzano (CIU), Francesc Canet (ERC), Joan Josep
Nuet (senador d’Entesa Catalana), Mikel Basabe (Aralar), Inés
Sabanés (IU) i Marián Suárez (ExC).

Aquesta visita se situa en el context de la negociació del
Tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i Colòmbia i
coincideix amb el semestre durant el qual el Govern de l’Estat
espanyol presideix el Consell de la Unió Europea i la celebració,
al mes de maig a Madrid, de la Cimera de Caps d’Estats
d’Amèrica Llatina i la Unió Europea.

L’objectiu d’aquesta missió de verificació va ser conèixer la
situació dels drets humans a tres sectors de la societat
colombiana: les dones, els sindicalistes i les sindicalistes, i els
defensors i les defensores dels drets humans.

Els membres de la delegació vàrem elaborar unes
conclusions preliminars que vàrem fer públiques a Bogotà el
passat 31 de gener i que adjuntam a la present proposició no de
llei. Fa uns dies que s’ha conclòs l’informe definitiu de la
missió de verificació a partir de tot el material i la informació
recollida durant la nostra estada a Colòmbia.

És per això que el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
conclusions i propostes preliminars elaborades per la delegació
de parlamentaris de l’Estat espanyol a Colòmbia durant al
darrera setmana del passat gener.

Palma, a 22 d'abril de 2010.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.
La portaveu:
Maria Antònia Sureda i Martí.

Annex a la Proposició no de llei RGE núm. 1718

"Delegación del Estado español

Misión de verificación de la situación de derechos humanos
en Colombia: mujeres, sindicalistas y defensores y defensoras
de derechos humanos (del 23 al 30 de enero de 2010)

Una misión de parlamentarios del Estado español compuesta
por Jordi Pedret (PSC), Carles Capuzano (Convergència i
Unió), Francesc Canet (Esquerra Republicana de Catalunya),
Joan Josep Nuet (Entesa Catalana), Mikel Basabe (Aralar), Inés
Sabanés (Izquierda Unida) y Marián Suárez (Eivissa pel Canvi)
visita Colombia del 23 al 30 de enero. Esta misión fue
organizada por la Plataforma por la Paz y los Derechos
Humanos en Colombia (Estado español). Los integrantes de la
misión nos entrevistamos con el embajador de España en
Colombia, representantes de las iglesias Católica, Luterana y
Menonita, Corte Suprema de Justicia, Consenso de Cartagena,
Coordinador del Área Jurídica de la OACNUDH, MOVICE,
Coordinadora de Víctimas UP, Mesa Nacional de Víctimas,
Asfamipaz, G-24, Colombianos y Colombianas por la Paz,
Centrales Obreras (CUT, CTC y CGT), Comisión de DD. HH.
y Audiencia de la Cámara de Representantes, Movimiento de
Mujeres, Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Programa
Presidencial de DIH y DH, Ministerio del Interior y Justicia,
Fiscalía General de la Nación, Techo Común, representantes de
partidos políticos y organizaciones sociales nacionales y
territoriales de DD. HH. pertenecientes a la Coordinadora
Colombia-Europa-EEUU.

Asimismo la delegación viajó a Cali y Medellín donde se
entrevistó con numerosas organizaciones sindicales, mujeres y
DD. HH. y con instituciones locales y fue acompañada por la
Guardia Indígena.

Agrademos públicamente a todas las personas,
organizaciones e instancias gubernamentales que nos han
facilitado la realización de nuestro trabajo.

La visita de esta delegación se da en el contexto de la
negociación del Tratado de libre comercio entre la Unión
Europea y Colombia, coincidiendo con el semestre durante el
cual el Gobierno español ostenta la Presidencia del Consejo de
la Unión Europea y la celebración, en el mes de mayo en
Madrid, de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y
la Unión Europea. Por ello, cobra suma importancia que los
derechos humanos en Colombia estén presentes en la agenda
política española y europea.

Bajo este prisma se constituyó esta misión de verificación
que tuvo como objetivo constatar la situación de los derechos
humanos en tres sectores de la sociedad colombiana: las
mujeres, los sindicalistas y las sindicalistas y los defensores y
las defensoras de derechos humanos.

Queremos dejar constancia de que, durante la misión de
verificación, los testimonios de sufrimiento de las víctimas de
la vulneración de los derechos humanos nos han producido una
fuerte conmoción y, en consecuencia, consideramos que ellas
han de ser el objetivo preferente de las agendas nacional e
internacional.

Con todo el material y la información recopiladas durante
esta semana, la misión procederá próximamente a la elaboración
del Informe de Verificación de la situación de los DD.HH. en
Colombia.

Como conclusiones primeras del trabajo de la misión,
destacamos las siguientes:

1. En Colombia existe un conflicto social, político y armado
interno que provoca la vulneración sistemática de los derechos
humanos por parte de todos los agentes armados.

2. La población civil es la principal víctima del conflicto al
ser involucrada de manera forzada y creciente por parte de las
diferentes partes en conflicto. Este proceso genera profundo
sufrimiento, impotencia en la población, falta de confianza en
las instituciones y, especialmente, la percepción de impunidad
respecto a la violación de los derechos humanos.

3. La justicia resulta ineficaz debido a la inadecuación de los
medios, tanto para hacer frente a las necesidades derivadas del
conflicto (tales como el enjuiciamiento de los responsables de
las violaciones de los DD. HH. y otros crímenes) como para la
reparación efectiva de las víctimas. Por otro lado, hemos tenido
conocimiento de reiteradas denuncias respecto a la falta de
voluntad de determinadas instancias para llevar a cabo los
procesos contra responsables de las violaciones mencionadas.
Igualmente, y como ejemplo significativo, la liberación de los
militares acusados de ejecuciones extrajudiciales proyecta en la
sociedad una imagen de impunidad ante el delito.

4. No se respeta la independencia del Poder Judicial, eje
fundamental del estado de derecho. La Corte Suprema de
Justicia está siendo atacada desde instancias de gobierno y sus
magistrados son sometidos a seguimiento, amenazas, control
telefónico e intentos de desacreditarlos ante la opinión pública.

5. Desarrollar la actividad sindical en Colombia resulta
peligroso y las organizaciones sindicales y sus dirigentes sufren
persecución sistemática y detenciones arbitrarias.

6. La mujer es utilizada como parte del conflicto por los
actores armados y, así, es secuestrada y víctima de abusos
sexuales.

7. Se estigmatiza a los defensores y defensoras de DD. HH.
al acusarles de vinculación con grupos insurgentes poniendo en
peligro sus vidas por el ejercicio del legítimo derecho a trabajar
por los derechos humanos.
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8. Asimismo, se estigmatiza y persigue a las personas
miembros del colectivo LGTB.

9. Todas las partes en conflicto involucran a menores en el
mismo. Particularmente, paramilitares y guerrilla secuestran y
reclutan forzosamente a menores.

10. El problema de la propiedad de la tierra no está resuelto
y es un elemento central en el conflicto colombiano. Se han
producido y se producen desplazamientos forzosos de la
población (campesinos, indígenas y afrodescendientes) como
consecuencia del conflicto armado y de los intereses de
empresas transnacionales con la cobertura del Gobierno
colombiano.

11. La aplicación de la ley no está dando satisfacción a los
legítimos derechos de verdad, justicia y reparación que
reclaman las víctimas.

12. La prolongación del conflicto armado ha provocado un
proceso gradual de descohesión socio-económica y aumento de
las desigualdades sociales.

13. Las políticas gubernamentales no están siendo un
instrumento eficaz en la resolución del conflicto armado interno.

Propuestas:

A la vista de estas primeras conclusiones y a la espera de la
definitiva elaboración del informe los miembros de la misión
formulamos las siguientes propuestas.

1. Instar a las partes en conflicto a cumplir las resoluciones
emitidas por la ONU en relación al conflicto colombiano y a
buscar una solución negociada del conflicto armado interno.

2. Instar al Gobierno colombiano a reconocer públicamente
la existencia de un conflicto armado interno, a cumplir con su
obligación de observar y defender la ley, de respetar, proteger
y hacer realidad los derechos humanos y a garantizar a todas las
víctimas la justicia y su reparación.

3. Incorporar la discusión sobre la situación de los DD. HH.
en el diálogo bilateral entre los gobiernos colombiano y español.

4. Vincular la firma del Tratado de libre comercio entre
Colombia y la Unión Europea al respeto de los DD. HH. en este
país.

5. Comprometer a las partes en conflicto (fuerzas armadas,
paramilitares y guerrilla) a no involucrar a la población civil en
el conflicto y al gobierno y las fuerzas insurgentes a propiciar
el intercambio humanitario y el cumplimiento del Derecho
Internacional Humanitario.

6. Comprometer al Gobierno colombiano en el respeto y
garantía del legítimo trabajo desarrollado por los defensores de
los derechos humanos y los líderes sociales: sindicalistas,
campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres, estudiantes
y periodistas.

7. Solicitar al Gobierno colombiano el respeto de la
autonomía reconocida de los pueblos indígenas a través del
reconocimiento de la autoridad de los cabildos, asegurándoles
un presupuesto suficiente para sus programas de salud,
producción, educación y medio ambiente.

8. Comprometer a la comunidad internacional y a España en
particular en la necesidad de vincular la cooperación al
desarrollo con Colombia al respeto y promoción de los derechos
humanos, la paz y la cohesión socio-económica y cultural del
país.

9. Comprometer al Gobierno colombiano en el respeto del
principio de independencia del poder judicial.

10. Comprometer al Gobierno colombiano en un auténtico
y efectivo proceso de verdad, justicia y reparación de las
víctimas del conflicto.

11. Comprometer al Gobierno colombiano en el desarrollo
de políticas que eviten los desplazamientos forzados de la
población y palien la situación de las personas desplazadas.

Los miembros de la misión de verificación de los derechos
humanos en Colombia formulamos estas propuestas desde una
posición de apuesta por el diálogo y por una salida negociada al
conflicto armado interno que se vive en Colombia para
conseguir la paz con justicia social reiteradamente reclamada
por la población colombiana."

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 BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'd'Assumptes Institucionals i Generals.

Totes les institucions tenen figures de reconeixement de
mèrits per a persones que han destacat en algun àmbit de la vida
social o que han ocupats càrrecs de gran rellevància. Tant els
ajuntaments, com els consells, com el Govern o el propi
Parlament concedeixen títols, atorguen medalles o exposen les
imatges de les persones que, pels seus mèrits o per les
responsabilitats que han tingut, se n’han fet creditores.

El reconeixement institucional és el signe del mèrit i de
l’honorabilitat que la societat sencera reconeix en aquestes
persones. Per aquest motiu resultat del tot inadequat que puguin
ser titulars de reconeixements d’aquesta mena persones que
hagin tingut comportaments delictius. El manteniment del
guardó o del reconeixement a persones sentenciades per haver
comès delictes va en detriment de l’honorabilitat de la pròpia
fórmula de reconeixement, sigui quina sigui.

Les persones que han desenvolupat una tasca institucional
i que han estat sentenciades per algun dels delictes associats a
la corrupció política suposen un desprestigi per a la vida política
i de les institucions. Per aquest motiu no resulta raonable que
puguin mantenir els honors que, en un moment determinat,
hagin obtingut de les institucions.
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds de Menorca presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta totes les institucions
de les Illes Balears a adoptar i, en el seu cas, aplicar normatives
que permetin retirar les fórmules de reconeixement a les
persones que hagin desenvolupat tasques polítiques i sobre les
quals hi hagi una sentència ferma per delictes de corrupció
política.

Palma, a 22 d'abril de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 14118/09, 15410/09 i 15411/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'abril de 2010, admet va tràmit l'escrit RGE núm. 1748/10,
presentat per la diputada Hble. Sra. Catalina Soler i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb l'article 160.2
del Reglament de la cambra, acorda que les preguntes
esmentades es tramitin com a preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant les comissions que s'indiquen:

• RGE núm. 14118/09, relativa a actuacions de la Conselleria
de Medi Ambient per controlar el compliment de
condicionaments imposats per la Comissió Balear de Medi
Ambient (BOPIB núm. 104, de 13 de novembre de 2009),
davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

• RGE núm. 15410/09, relativa a persones que assistiren al
Saló Nàutic de París (BOPIB núm. 112, de 15 de gener de
2010), davant la Comissió d'Economia.

• RGE núm. 15411/09, relativa a valoració de l'assistència a
la Fira Nàutica de París (BOPIB núm. 112, de 15 de gener
de 2010), davant la Comissió d'Economia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Rectificació de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.

553/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'abril de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1747/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular. Conseqüentment en el
text i el títol de la solAlicitud de compareixença esmentada, del
conseller de Treball i Formació, publicada en el BOPIB núm.
116, de 19 de febrer d'enguany, l'expressió "política que pensa
dur a terme en el que queda de legislatura" queda substituïda per
"política en matèria de formació professional".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la

Proposició de llei RGE núm. 962/10, de declaració d'interès
autonòmic de la construcció del camp de golf de Son Bosc a
Muro. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'abril de 2010, atès l'escrit RGE núm. 1778/10, presentat pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes a la proposició de
llei esmentada, publicada al BOPIB núm. 120, de 19 de març
d'enguany, fins al proper dia 10 de maig de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 211/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'abril de 2010, atès l'escrit RGE núm. 1770/10, presentat pel
Grup Parlamentari Popular, accepta la retirada de la proposició
no de llei esmentada, relativa a pla d'igualtat de l'administració
autonòmica de les Illes Balears (BOPIB núm. 113, de 29 de
gener d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

E)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 358/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'abril de 2010, atès l'escrit RGE núm. 1798/10, presentat pel
Grup Parlamentari Popular, accepta la retirada de la proposició
no de llei esmentada, relativa a proposta per a la recuperació
econòmica i la creació d'ocupació (BOPIB núm. 114, de 15 de
febrer d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència mitjançant  resolució de dia 30 de
desembre de 2008, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
15, de dia 9 de gener de 2009, en ús de les facultats previstes a
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,  aprovà
el nomenament del Sr. Joan Martorell i Bonet, com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular, amb
efectes de dia 31 de desembre de 2008; i que, per resolució de
la Presidència de dia 19 de febrer de 2009, comunicada per
l’escrit RGE núm. 1939, de dia 24 de febrer de 2009, s’aprovà
l’equiparació de la plaça que ocupava a la de cap de secció
(grup A2, nivell 24), amb efectes de dia 16 de febrer de 2009.
                   

Atès l'escrit  RGE núm. 1707, de dia 21 d’abril de 2010,
presentat pel portaveu adjunt del Grup Parlamentari Popular,
Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, i pel qual solAlicita el
cessament del Sr. Joan Martorell i Bonet, com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular, amb
efectes de dia 30 d’abril de 2010.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió de  dia 28
d’abril de 2010, en ús de les facultats previstes a l’article 5 de
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. El cessament del Sr. Joan Martorell i Bonet com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular,
amb efectes econòmics i administratius des de dia 30 d’abril
de 2010.

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

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en
el termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta,
tot d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del dia 26 de novembre, de règim jurídic de les

administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació de la present resolució.  

A la seu del Parlament, a 29 d’abril de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Aina Rado i Ferrando.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 107, de 4 de desembre
de 2009.

-  Pàg. 3747. Proposicions no de llei davant ple. Apartat A)
On diu: El portaveu: Francesc Fiol i Amengual.
Hi ha de dir: El portaveu: Antoni Diéguez i Seguí.
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