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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
27 d'abril de 2010, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1586/10, relativa a la situació sanitària a l'illa de
Menorca, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a redactar en el termini màxim de tres mesos el Pla
d’usos de l’Hospital Verge del Toro per convertir-lo en centre
sociosanitari i disposar de manera immediata de mesures que
evitin la progressiva degradació de l’edifici.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en el termini de tres mesos un pla per
disminuir l’elevada pressió assistencial del centre de salut Canal
Salat que inclogui l’ampliació de la plantilla de metges de
medicina general i pediatria.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en el termini de tres mesos un estudi de
necessitat o viabilitat d’un segon centre de salut a Ciutadella de
Menorca.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en el termini de tres mesos el Pla
estratègic d’actuacions en matèria de salut per a l’illa de
Menorca.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ubicar a Menorca la cambra hiperbàrica a un lloc
adequat que compleixi les mesures de seguretat adients i que
compti amb el consens dels metges de l’hospital.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar amb més eficàcia el servei de l’avió
ambulància de Menorca.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer tots els esforços necessaris per cobrir totes les
places d’oncologia així com de pediatria a Menorca.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa el servei d’hemodiàlisi de
Ciutadella en el termini d’un mes.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir els acords aprovats sobre cirurgia
vascular a Menorca.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectives les ajudes econòmiques promeses
als malalts celíacs de les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 4 de maig de 2010.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

d'abril de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 768/10, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
matèria de joventut.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Sandra
Morell i Cuart.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració,
Josefina Santiago i Rodríguez.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, i l'Hble. Sr. Francesc Dalmau i Fortuny
del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Sandra
Morell i Cuart i Josefina Santiago i Rodríguez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 5 de maig 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 27

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1699/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retards dels pagaments de la prestació de
dependència. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril 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 5 de maig 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 27

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1700/10, de
l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a paràmetres per determinar les
dimensions d'un edifici cercat per CAIB Patrimoni en el mes de
maig de 2009. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril 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 5 de maig 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 27

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1687/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a autorització d'una central de generació d'energia
al Parc Bit. (BOPIB núm. 124, de 23 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 5 de maig 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 27

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1696/10, de
l'Hble. Sra. Diputada María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a protocol signat per a la
protecció de víctimes de la violència de gènere. (BOPIB núm.
124, de 23 d'abril 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 5 de maig 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 27

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1697/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió de la comissió per
valorar la transferència del museu, arxiu i biblioteca, gestionats
per la CAIB al Consell de Menorca. (BOPIB núm. 124, de 23
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 5 de maig 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 27

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1701/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actitud de menyspreu cap a
membres de l'oposició. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de
2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig 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 27

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1693/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programa Redtrabaj@.
(BOPIB núm. 124, de 23 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 5 de maig 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 27

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1698/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a proposta del sector turístic eivissenc en
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relació amb l'oferta turística. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de
2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig 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 27

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1694/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a canvis en política de
promoció turística. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig 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 27

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1695/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'igualtat. (BOPIB núm.
124, de 23 d'abril 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 5 de maig 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 27

d'abril de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1702/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incompliment de les resolucions
aprovades pel Parlament. (BOPIB núm. 124, de 23 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 5 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

d'abril de 2010, rebutjà els Punts 2 i 7 de la Moció RGE núm.
1586/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
sanitària a l'illa de Menorca. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de
2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Validació del Decret llei de mesures urgents relatives a

determinades infraestructures i equipaments d'interès general
(RGE núm. 1385/10).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'abril de 2010, després del debat corresponent, validà, per 30
vots a favor, cap en contra i 29 abstencions, el decret llei
esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació de projecte de llei per al Decret llei de mesures

urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments
d'interès general (RGE núm. 1385/10).
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 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'abril de 2010, un cop validat el decret esmentat, aprovà per
assentiment la seva tramitació com a projecte de llei.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Aprovació de l'informe sobre el compliment del pressupost

del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici de 2009.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'abril de 2010, aprovà per assentiment l'informe esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum,

davant la Comissió no permanent de Salut, sobre totes les
millores incorporades per aquest govern al projecte de
construcció del nou hospital de referència per a les Illes
Balears (RGE núm. 1046/10).

A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril de 2010, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum, qui,
acompanyat del director general del Servei de Salut, del cap de
Gabinet de la conselleria, de l'assessor tècnic de la conselleria,
del subdirector de Compres i Serveis de l'ib-salut, del gerent de
l'Hospital Universitari de Son Dureta, del representant de
Gerens Hill International i de representants de Pricewaterhouse
Coopers Jurídico y Fiscal, SL , informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre la remodelació del Govern (RGE núm. 871/10).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'abril de
2010, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, qui, acompanyat de la directora general de
Coordinació Normativa i del cap de Gabinet, informà sobre el
tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre
l'evolució detallada per illes de l'atur i els contractes
registrats, de l'afiliació de treballadors i les empreses inscrites
a la Seguretat Social i dels expedients de regulació d'ocupació
durant l'any 2009 a les Illes Balears (RGE núm. 385/10).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 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, del cap de Gabinet i del cap
de Premsa, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç,

Indústria i Energia, davant la Comissió d'Economia, sobre el
grau d'execució del pressupost de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia de l'any 2009 (RGE núm. 995/10).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'abril de 2010, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria
i Energia, qui, acompanyada del secretari general,  del director
general de Comerç, del director general de Promoció Industrial,
del director general d'Indústria, de la directora gerent del Centre
Balears Europa, del director gerent de Fires i Congressos de les
Illes Balears, del director gerent de l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears, de l'assessora i del cap de
Gabinet, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

E)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre el contracte d'assistència tècnica amb Grusamar
Ingeniería i Consulting (RGE núm. 7654/09).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril de 2010, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, qui, acompanyat de la secretària general, de la directora
general de Planificació i Centres, del gerent d'IBISEC, de la cap
de Gabinet i de l'assessor tècnic, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de maig de 2010, conformement amb l'establert a l'article
49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i segons
l'acord adoptat pel Ple de la cambra, en sessió del proppassat
dia 27 de març, acorda de tramitar el Decret Llei RGE núm.
1385/10, de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d'interès general com a projecte
de llei pel procediment d'urgència.

En conseqüència, els Hbles. Srs. Diputats i els grups
parlamentaris disposen d'un termini de vuit dies, que comptarà
des del dia següent al de la seva publicació, per presentar-hi
esmenes, que en cap cas no podran ser a la totalitat de
devolució, davant la Mesa de la Comissió d'Ordenació
Territorial. Aquest termini finalitzarà dia 17 de maig
d'enguany.

Palma, a 5 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A)
DECRET LLEI 1/2010 DE 26 DE MARÇ, DE

MESURES URGENTS RELATIVES A
DETERMINADES INFRAESTRUCTURES I

EQUIPAMENTS D’INTERÈS GENERAL
 

PREÀMBUL

I

L’article 49.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
preveu la possibilitat que el Consell de Govern aprovi normes
amb rang de llei, mitjançant decrets llei. Aquest article estableix
concretament que “en cas de necessitat extraordinària i urgent,
el Consell de Govern pot dictar mesures legislatives
provisionals en forma de decrets llei, que no poden afectar els
drets establerts en aquest estatut, les matèries objecte de lleis de
desplegament bàsic de l’Estatut d’Autonomia, els pressuposts
generals de la comunitat autònoma, la reforma de l’Estatut, el
règim electoral ni l’ordenament de les institucions bàsiques de
la comunitat autònoma de les Illes Balears”.

La redacció d’aquest apartat adopta una configuració similar
a la definida en l’article 86.1 de la Constitució. D’una banda,
s’exigeix un pressupòsit de fet que l’habiliti, en concret una
“necessitat extraordinària i urgent”, i, de l’altra, es limita
l’aplicació del decret llei, en el sentit que estan vetats d’aquesta
via normativa determinats àmbits materials, com els drets que
preveu l’Estatut, el règim electoral, el pressupost o les
institucions de la comunitat autònoma. Aquesta configuració
similar determina que hi sigui aplicable la doctrina del Tribunal
Constitucional, expressada en múltiples sentències, tant pel que
fa al pressupòsit de fet que l’habilita com pel que fa a la
definició dels límits materials del decret llei.

La necessitat extraordinària i urgent, pressupòsit que habilita
el decret llei, ha estat objecte de successives sentències del
Tribunal Constitucional —com per exemple les sentències
29/1982, 6/1983, 29/1986 i 23/1993—, que han moderat els
termes literals d’aquesta exigència, de forma que són
constitucionalment admissibles els decret llei dictats per
circumstàncies difícils de preveure o en virtut de conjuntures
econòmiques que requereixen una resposta ràpida.

II

Aquest decret llei pretén introduir un seguit mínim de
modificacions legals que han de permetre resoldre problemes
molt concrets però que són necessaris per coadjuvar en un
impuls de l’activitat econòmica amb implicacions ambientals en
diferents zones de la nostra comunitat autònoma. La generació
d’activitat econòmica vinculada a la sostenibilitat, la seguretat
jurídica, l’agilitació dels processos administratius i la
potenciació del nostre patrimoni ambiental són àmbits
d’actuació que no és la primera vegada que obliguen el Govern
de les Illes Balears a adoptar mesures com aquesta.

Els articles 1 i 2 impliquen de forma directa la delimitació
i l’ordenació d’espais dotacionals d’àmbit supramunicipal tant
a l’illa d’Eivissa com a Menorca, espais que són necessaris per
al desenvolupament ambiental, social i econòmic d’ambdues
illes. Molt concretament en el cas d’Eivissa, s’ha habilitat un
possible espai d’ubicació de la depuradora de la ciutat d’Eivissa,
un projecte que ja fa molts d’anys que hauria de ser una realitat
i que és una urgència inajornable. En el cas de Menorca, es fa



4518 BOPIB núm. 126 - 7 de maig de 2010

possible l’expropiació de l’accés al Centre d’Interpretació de la
Reserva de la Biosfera com a equipament públic de caràcter
insular. 

L’article 3 enllaça perfectament amb la disposició addicional
sisena del Decret Llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures
urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears.
Efectivament, en el cas de l’illa de Mallorca, els efectes de
l’article esmentat s’han d’inserir en el marc de la regulació que
estableix la disposició addicional sisena esmentada, en relació
amb l’agilitació del desenvolupament urbanístic i edificador, la
qual determina que en el període de dos anys des de l’entrada en
vigor d’aquest Decret Llei 1/2009, i a l’efecte de poder
solAlicitar la llicència d’obres d’edificació amb anterioritat a
l’acabament de les obres d’urbanització corresponents, es deixa
sense efecte el punt 1 de la norma 12 del Pla Territorial de
Mallorca. En tot cas, l’execució de les obres es durà a terme de
forma simultània amb les d’urbanització, suficientment
avalades.

En el cas de l’illa de Menorca, d’Eivissa i de Formentera
s’ajustarà al que s’estableixi tant en el planejament urbanístic i
en el d’ordenació territorial com en la legislació urbanística que
hi sigui aplicable.

De fet, aquest precepte completa la regulació, atès que
preveu una solució per a la situació dels àmbits de sòl urbà i
urbanitzable executats sense clavegueram i que en l’actualitat
estaven paralitzats per la impossibilitat d’atorgar noves
llicències, certificats de finals d’obra o cèdules d’habitabilitat.
En un context de mesures per a l’impuls de l’economia, la
possibilitat d’atorgar llicències a aquests àmbits serà motiu de
dinamització de les empreses d’un sector especialment castigat
per la crisi. Un estímul, no obstant això, que té totes les
garanties ambientals, atès que la previsió només afecta sectors
amb ús predominant residencial i de tipologia unifamiliar i
sempre hi haurà un control ex ante de l’administració competent
en matèria hídrica. I un estímul que sobretot es vincula a una
voluntat que es procedeixi a la dotació oportuna de les
infraestructures urbanístiques. 

El decret llei té habilitació expressa en l’article 49 de
l’Estatut d’Autonomia i es dicta a l’empara de les competències
que exerceix la comunitat autònoma de les Illes Balears, segons
els apartats 3, 23 i 46 de l’article 30 de l’Estatut esmentat.

Per tot això, a proposta del conseller de Presidència, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 26 de
març de 2010, es dicta el següent decret llei.

Article 1
Ordenació del sistema general d’equipaments i
infraestructures supramunicipal de Sa Coma a l’illa
d’Eivissa 

1. Es qualifica com a sistema general un àmbit d’actuació de
caràcter supramunicipal en els terrenys de l’antic aquarterament
de Sa Coma, a l’illa d’Eivissa, per a la implantació i l’execució
d’equipaments i infraestructures, segons la delimitació que
recull l’annex 1 d’aquest decret llei. En conseqüència, s’ajusten
els límits de l’àrea natural d’especial interès a la nova
delimitació.

2. L’ordenació conjunta de l’àmbit de Sa Coma s’efectuarà
mitjançant un pla especial formulat i aprovat pel Consell Insular
d’Eivissa, de conformitat amb la legislació urbanística i
ambiental aplicable. Amb caràcter previ a la formulació del pla
especial, el Ple del Consell Insular d’Eivissa, havent-ne
informat els ajuntaments de l’illa d’Eivissa, assignarà a les
diferents zones els corresponents usos prevists i la seva
intensitat. Els usos esmentats es consideraran, en tot cas, ús
específic admès.

3. Mentre no estigui aprovat el pla especial al qual es refereix
l’apartat anterior, es podran dur a terme en l’àmbit de Sa Coma
actuacions de rehabilitació d’edificis i instalAlacions preexistents
i assignar-hi usos provisionals. Així mateix, s’hi podran
implantar equipaments i infraestructures d’interès insular
justificades per raons ambientals i equipaments i instalAlacions
d’interès insular. 

4. Les actuacions que es poden dur a terme d’acord amb els
punts anteriors hauran d’adoptar mesures d’integració
paisatgística, les quals també poden afectar les zones
confrontants de l’àmbit delimitat. L’adopció d’aquestes mesures
podrà anar acompanyada de la implantació d’usos relacionats
amb l’educació ambiental.

Per a l’execució dels projectes concrets es declara
l’exempció dels actes de control previ municipal de l’article 179
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, i article 84.1 b) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i només serà
necessària l’aprovació d’aquests projectes per part del Consell
Insular d’Eivissa, amb l’informe previ de l’ajuntament afectat
per raó del territori.

5. Les determinacions previstes en aquest article vinculen
directament el planejament urbanístic i territorial.

Article 2
Delimitació i declaració d’utilitat pública del Centre
d’Interpretació de la Reserva de Biosfera de l’Illa de
Menorca a S’Enclusa (Ferreries)

1. L’àmbit del Centre d’Interpretació de la Reserva de Biosfera
de l’Illa de Menorca, delimitat com a equipament públic pel Pla
Territorial Insular de Menorca a la muntanya de S’Enclusa,
s’amplia amb la incorporació del camí de titularitat privada que
actualment li serveix d’accés i amb els terrenys que consten en
les determinacions gràfiques que s’incorporen com a annex 2.
Tot l’àmbit queda qualificat com a sistema general públic de
caràcter insular.

2. Es declara expressament, a l’efecte d’expropiació, la utilitat
pública i la necessitat d’urgent ocupació dels terrenys necessaris
per completar l’àmbit delimitat en l’annex gràfic 2, i
particularment dels terrenys per on discorre el vial esmentat
d’accés a S’Enclusa.

3. Es declaren inversions d’interès autonòmic, amb els efectes
prevists en el Decret Llei 1/2009, de 30 de gener, les destinades
a la implantació del Centre d’Interpretació de S’Enclusa i a la
millora del seu camí d’accés. Les actuacions vinculades a
l’execució d’ambdues actuacions no quedaran subjectes, si
escau, als actes de control municipal que preveuen tant la Llei
16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat de les Illes Balears, com la Llei 10/1990,
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de 23 d’octubre, de disciplina urbanística. Això no obstant,
prèviament a l’aprovació dels projectes corresponents,
l’Ajuntament de Ferreries n’haurà d’emetre un informe.

Article 3
Regulació de les exempcions del servei de clavegueram

1. A les àrees de sòl urbà o urbanitzable d’ús predominant
residencial i de tipologia unifamiliar aïllada que constitueixin o
hagin constituït una unitat d’actuació, un polígon o sector en
què, de conformitat amb el planejament general o amb el seu pla
parcial, vigent en el moment en què es va desenvolupar l’àmbit
no estigués previst que l’evacuació d’aigües residuals es fes pel
sistema de clavegueram, o la seva dotació estigui pendent
d’execució, i sens perjudici de l’existència de la resta de serveis
urbanístics bàsics prevists en l’article 2.1 de la Llei 4/2008, de
14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament
territorial sostenible de les Illes Balears, es podran atorgar
llicències, certificats de final d’obra i cèdules d’habitabilitat per
a habitatges unifamiliars aïllats, sempre que es prevegin
sistemes provisionals de depuració d’aigües residuals de
caràcter individual com a depuradores d’aigua o fosses
sèptiques estanques i homologades i es donin les condicions i
dintre dels terminis assenyalats següents:

a) Durant el termini d’un any comptador des de l’entrada en
vigor d’aquest Decret llei, l’únic condicionament per atorgar les
llicències serà disposar de l’informe favorable a què es fa
referència en aquest precepte. Durant aquest termini els
ajuntaments hauran d’aprovar definitivament el projecte
d’urbanització o dotació de serveis que implanti el sistema de
clavegueram, incloent-hi les connexions als sistemes generals
de depuració.

b) Les obres previstes en l’apartat anterior s’han d’executar
i han d’estar en funcionament abans de dos anys comptadors des
de l’entrada en vigor del decret llei.

c) En finalitzar el termini de dos anys s’hauran d’haver
connectat al servei de clavegueram totes les edificacions
incloses dins les àrees de sòl urbà o urbanitzable d’ús
predominant residencial i de tipologia unifamiliar aïllada que
constitueixin una unitat d’actuació, un polígon o un sector.

d)  Dins el procediment d’atorgament de noves llicències
d’edificació hi haurà de constar la conformitat de
l’administració competent en matèria de recursos hídrics. En
cap cas es podran atorgar les noves llicències d’edificació
ubicades en zones amb risc de contaminació d’aqüífers o risc
geològic.

2. Transcorregut el primer termini d’un any sense que s’hagin
aprovat els corresponents projectes d’urbanització, de dotació
de servei i de connexió als sistemes generals i, en tot cas,
després del termini assenyalat de dos anys, no es podran atorgar
llicències fins que no s’hagi esmenat la manca del servei de
clavegueram, incloent-hi la connexió de totes les edificacions
compreses dins les àrees esmentades. 

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que disposa aquest decret llei, el
contradiguin o hi siguin incompatibles.

Disposició final

Aquest decret llei entra en vigor l’endemà d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Palma, a 26 de març de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1825/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 768/10, relativa a
política del Govern en matèria de joventut. (Mesa de 5 de maig
de 2010).

Palma, a 5 de maig 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. 768/10,
relativa a política del Govern en matèria de joventut, la moció
següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar en tres mesos un pla estratègic de joventut
complet i transversal que sigui consensuat amb totes les
formacions polítiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a escometre el desenvolupament normatiu de la Llei
10/2006, integral de la joventut.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears reprendre una nova edició de la fira “Futur Jove”.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar les negociacions amb tots els partits polítics i
amb els agents socials implicats per a la signatura d’un gran
pacte autonòmic per la emancipació juvenil.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar i aplicar un pla de conciliació de la vida
formativa i laboral per a joves.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears escometre el més aviat possible el traspàs de
competències de Joventut al Consell Insular de Mallorca amb
els mitjans suficients per al seu desenvolupament.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar una patida pressupostària específica a totes
les conselleries per escometre polítiques destinades a millorar
la conjuntura social i econòmica dels joves de la nostra
comunitat que es veu agreujada per la crisi econòmica.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la possibilitat d’una millora en la fiscalitat
aplicada a joves d’entre 18 i 35 anys en la compra del primer
habitatge.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reimplantar el trilingüisme a totes les escoles i
instituts de la nostra comunitat.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incentivar i millorar les ajudes a l’autoocupació de
joves.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure dins el Pla estratègic 2010-2018, d’estímul a
les activitats econòmiques i la inserció laboral dels treballadors
en atur, un apartat específic per a l’estímul a les activitats
econòmiques impulsades per joves i a la inserció laboral de
joves en atur.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promocionar i impulsar programes d’intercanvi
educatius entre joves de la nostra comunitat i joves d’altres
països. 

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir programes de foment i suport del teixit
associatiu juvenil perquè afavoreixin la participació activa dels
infants i joves immigrants en el lleure i les activitats educatives.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè en l’elaboració dels plans estratègics en matèria
de polítiques de joventut es treballi la immigració com a eix
transversal.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’educació sexual per a joves amb
mesures específiques per evitar els embarassos no desitjats i els
avortaments en adolescents, el control de la dispensació de la
píndola de l’endemà, així com la disminució de l’impacte de les
malalties de transmissió sexual i del VIH/SIDA.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears augmentar les ajudes atorgades per desplaçaments als
joves de Menorca, Formentera i Eivissa que cursen els estudis
a la UIB.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la participació dels joves mitjançant la
promoció del associacionisme i el voluntariat.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar una campanya de campaments a Mallorca i
afavorir així la igualtat d’oportunitats per als nins i joves de les
quatre illes que fou inexistent l’any passat per als joves de
Mallorca.

Palma, a 30 d'abril de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1756/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aturada de
la bomba hidràulica que treia aigua del Pla de Sant Jordi.
(Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1757/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada de
la Velella velella de la platja de Cala Millor. (Mesa de 5 de
maig de 2010).

RGE núm. 1758/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
camins rurals. (Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1856/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions a les escoles de música. (Mesa de 5 de maig de
2010).

RGE núm. 1857/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a edició de
l'Enciclopèdia de Menorca. (Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1858/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a edició de
l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 5 de maig de
2010).

RGE núm. 1859/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
a les escoles d'estiu. (Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1860/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
a les escoles d'adults de Menorca. (Mesa de 5 de maig de
2010).

RGE núm. 1861/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
a les escoles d'adults d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 5 de
maig de 2010).

RGE núm. 1862/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
a les escoles d'adults de Mallorca. (Mesa de 5 de maig de
2010).
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RGE núm. 1863/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern en relació a les despeses de les escoles
d'adults de Menorca. (Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1864/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern en relació a les despeses de les escoles
d'adults d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1865/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions del Govern en relació a les despeses de les escoles
d'adults de Mallorca. (Mesa de 5 de maig de 2010).

Palma, a 5 de maig 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.

Per quin motiu la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
va decidir aturar la bomba hidràulica que treia aigua del Pla de
Sant Jordi?

Palma, a 21 d'abril de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina va ser l'actuació de la Conselleria de Medi Ambient
en la retirada dels exemplars de Velella velella de la platja de
Cala Millor?

Palma, a 21 d'abril de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de doblers s'han destinat aquesta legislatura a la
millora de camins rurals? Detallau-ne la quantia i el municipi
afectat.

Palma, a 21 d'abril de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines subvencions s'han concedit a les escoles de música
reconegudes per la Conselleria d'Educació i Cultura durant els
anys 2007, 2008 i 2009?

Palma, a 30 d'abril de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin suport i/o ajudes econòmiques ha donat el Govern de
les Illes Balears per a l'edició de l'Enciclopèdia de Menorca
durant els anys 2007, 2008 i 2009?

Palma, a 30 d'abril de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin suport i/o ajudes econòmiques ha donat el Govern de
les Illes Balears per a l'edició de l'Enciclopèdia d'Eivissa i
Formentera durant els anys 2007, 2008 i 2009?

Palma, a 30 d'abril de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes econòmiques ha donat la Conselleria
d'Educació i Cultura a les escoles d'estiu per a ensenyants durant
els anys 2007, 2008 i 2009? Explicau la quantitat i a quines.

Palma, a 30 d'abril de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes econòmiques ha donat la Conselleria
d'Educació i Cultura a les escoles d'adults de Menorca durant els
anys 2007, 2008 i 2009? Explicau la quantitat i a quines.

Palma, a 30 d'abril de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes econòmiques ha donat la Conselleria
d'Educació i Cultura a les escoles d'adults d'Eivissa i
Formentera durant els anys 2007, 2008 i 2009? Explicau la
quantitat i a quines.

Palma, a 30 d'abril de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes econòmiques ha donat la Conselleria
d'Educació i Cultura a les escoles d'adults de Mallorca durant
els anys 2007, 2008 i 2009? Explicau la quantitat i a quines.

Palma, a 30 d'abril de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina previsió té el Govern de les Illes Balears en relació a
l'assumpció de despeses de l'ensenyament de les escoles d'adults
de Menorca?

Palma, a 30 d'abril de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina previsió té el Govern de les Illes Balears en relació a
l'assumpció de despeses de l'ensenyament de les escoles d'adults
d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 30 d'abril de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina previsió té el Govern de les Illes Balears en relació a
l'assumpció de despeses de l'ensenyament de les escoles d'adults
de Mallorca?

Palma, a 30 d'abril de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1931/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a incidents als transports públics a
Mallorca. (Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1934/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a ampliació de l'IES Baltasar Porcel d'Andratx. (Mesa de 5 de
maig de 2010).

RGE núm. 1935/10, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Museu de l'Educació d'Inca. (Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1936/10, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla director
de Sant Antoni. (Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1937/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'impuls de les noves tecnologies. (Mesa de 5 de maig de
2010).

RGE núm. 1938/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a educació
en salut en els centres educatius. (Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1939/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera quirúrgica a Eivissa. (Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1940/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions en matèria d'infraestructures esportives a les Illes
Balears. (Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1941/10, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis
estructurals en el model turístic de Menorca. (Mesa de 5 de
maig de 2010).

RGE núm. 1942/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per
a la supressió de places concertades a colAlegis de les Illes
Balears. (Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1943/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a coneixement de l'existència de l'edifici objecte de contracte
per part de CAIB Patrimoni en el polígon de Son Rossinyol.
(Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1944/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració dels principals indicadors socioeconòmics de les
Illes Balears. (Mesa de 5 de maig de 2010).

Palma, a 5 de maig 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.

De quina manera afectaren a Palma i a tota Mallorca les
importants pluges del passat dia 3 de maig, al servei i les
infraestructures de tren, metro i altres transports públics
terrestres?

Palma, a 5 de maig de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

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.

Quan es durà a terme l'ampliació de l'IES Baltasar Porcel
d'Andratx?

Palma, a 5 de maig 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 5 de maig de 2010.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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A quin punt es troba la redacció del Pla director de Sant
Antoni de Portmany a Eivissa?

Palma, a 4 de maig de 2010.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els objectius del recentment aprovat pla d'impuls
de les noves tecnologies de les Illes Balears?

Palma, a 4 de maig de 2010.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

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.

Pot explicar el conseller de Salut de quina manera s'està
impulsant l'educació en salut en els centres educatius?

Palma, a 4 de maig de 2010.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

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.

Quina opinió li mereix a l'Hble. Sr. Conseller de Salut que
els pacients d'Eivissa siguin els que pateixen la llista d'espera
quirúrgica més alta de les Balears?

Palma, a 5 de maig de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la planificació del Govern de les Illes Balears
quant a inversions imminents en infraestructures esportives a les
Illes Balears?

Palma, a 5 de maig de 2010.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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.

Quins canvis estructurals creu la consellera de Turisme que
s'han de fer en el model turístic de Menorca?

Palma, a 5 de maig de 2010.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris segueix la Conselleria d'Educació i Cultura
per a la supressió de places concertades a diversos colAlegis de
les Illes Balears?

Palma, a 5 de maig de 2010.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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.

Coneixia el Govern, abans de convocar el concurs
d'arrendament o d'arrendament amb opció de compra,
l'existència en el mercat de l'edifici que finalment es va
contractar per CAIB Patrimoni en el polígon de Son Rossinyol?

Palma, a 5 de maig de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
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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.

Com valora el Molt Hble. Sr. President del Govern els
principals indicadors socioeconòmics de les Illes Balears en
aquestes alçades de la legislatura?

Palma, a 5 de maig de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1751/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció
industrial, a contestar davant la Comissió d'Economia.(Mesa
de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1752/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a euroregió
de les illes de la Mediterrània, a contestar davant la Comissió
d'Economia.(Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1753/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció
industrial, a contestar davant la Comissió d'Economia.(Mesa
de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1754/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en matèria de mines i pedreres, a contestar davant la Comissió
d'Economia.(Mesa de 5 de maig de 2010).

RGE núm. 1755/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció
industrial, a contestar davant la Comissió d'Economia.(Mesa
de 5 de maig de 2010).

Palma, a 5 de maig 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 la Comissió
d'Economia.

En quina situació es troba l'elaboració dels censos
d'indústries i de sòl industrial anunciats a l'inici de la present
legislatura en matèria de promoció industrial?

Palma, a 10 d'abril de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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 la Comissió
d'Economia.

Quines actuacions s'han dut a terme per impulsar una
euroregió d'illes de la Mediterrània i les altres actuacions
anunciades pel Govern a l'inici de la present legislatura en
matèria de gestió de fons europeus i potenciar el Centre Balears
Europa?

Palma, a 10 d'abril de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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 la Comissió
d'Economia.

Quins són els resultats a les nostres illes del programa
d'ajudes a la innovació i la recerca anunciat a l'inici de la present
legislatura sota el nom de "Innoempresa"?

Palma, a 10 d'abril de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines de les principals actuacions anunciades a l'inici de la
present legislatura en matèria de mines i pedreres s'han dut a
terme a data d'aquesta pregunta?

Palma, a 10 d'abril de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions s'han dut o es duen actualment a terme
per part del Govern per a l'elaboració d'un pla estratègic de la
indústria?

Palma, a 10 d'abril de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1762/10, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de maig 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
d'Innovació, Interior i Justícia, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre les mesures
adoptades des de la conselleria en relació a la policia turística.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1813/10, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Afers Socials, Promoció i Immigració.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de maig 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. Srs. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, per tal de donar compliment al punt 4 de
la Moció RGE núm. 537/10, relativa a agilitació de subvencions
a l'àmbit sociosanitari i creació del consorci de crèdit social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Anunci d’adjudicació provisional d’un contracte de

subministrament  d’una fotocopiadora i impressora pel centre
de reprografia  del Parlament de les Illes Balears.

Parlament de les Illes Balears

Anunci d’adjudicació provisional d’un contracte de
subministrament d’una fotocopiadora i impressora per al
centre de reprografia del Parlament de les Illes Balears

La Mesa del Parlament, en sessió celebrada dia 28 d’abril de
2010, va aprovar l’adjudicació provisional d’un contracte de
subministrament d’una fotocopiadora i impressora per al centre
de reprografia del Parlament de les Illes Balears, amb els
següents termes:

Expedient: 1/2010.
Tipus de contracte: subministrament.
Procediment: negociat sense publicitat.
Objecte: subministrament  d’una fotocopiadora i impressora

per al centre de reprografia del Parlament de les Illes Balears.
Adjudicatari provisional: Sistemas de Oficina de Baleares, SA
(Canon)

Termini de lliurament: 15 dies a partir de la signatura del
contracte d’adjudicació.

Preu d’adjudicació provisional: 19.386,21 Euros (l’IVA
inclòs).

Palma, a 29 d’abril de 2010.
El lletrat oficial major del Parlament,
Lluís Isern i Estela.
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