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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

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
4 de maig de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 15191/09, relativa a atenció, informació
i solució de reclamacions per part de consumidors i usuaris,
amb l'esmena RGE núm. 1841/10, del Grup Parlamentari
Popular, 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 la normativa necessària per tal
d’actualitzar i regular el servei d’atenció als consumidors i
usuaris.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actuar en matèria d’inspecció en els serveis d’atenció
al client, per tal de corregir les males pràctiques d’aquests
serveis en la informació i solució de reclamacions dels
consumidors i usuaris."

A la seu del Parlament, 11 de maig 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
4 de maig de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 735/10, relativa a Institut d'investigació
sanitària, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears i la Conselleria de Salut a continuar treballant per dotar
el nou hospital de referència de les instalAlacions necessàries per
comptar amb un Institut d’Investigació Sanitària acreditable, ja
que tendrà una incidència beneficiosa per a les Illes, a la nostra
sanitat i en la consolidació d’un nou sector productiu
biotecnològic, a més de contribuir a generar coneixement
rellevant per al benestar social."

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2010.
El secretari primer:
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 4

de maig de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 963/10, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política de participació
ciutadana del Govern.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Presidència, Albert Moragues i Gomila.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds i l'Hble. Sr. Josep Maria Costa i
Serra del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. José María
Rodríguez i Barberá i Albert Moragues i Gomila.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 12 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 4

de maig de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 125, de 30 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 12 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 4

de maig de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 125, de 30 d'abril de 2010).
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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 12 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 4

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1793/10, de
l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a decisió sobre el lloguer d'un
edifici per ubicar-hi els serveis de la comunitat autònoma.
(BOPIB núm. 125, de 30 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 12 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 4

de maig de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 125, de 30 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 12 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 4

de maig de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 125, de 30
d'abril de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 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 4

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1789/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a treball saludable i sense riscs
a l'àmbit educatiu. (BOPIB núm. 125, de 30 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 12 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 4

de maig de 2010, debaté la Pregunta 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 a Eivissa. (BOPIB núm. 125, de 30 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 12 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 4

de maig de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 125, de 30 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 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

de maig de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 125, de 30 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 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4

de maig de 2010, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
390/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
millora paisatgística del Pinar des Senyor a Santa Eugènia.
(BOPIB núm. 114, de 5 de febrer de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el ple RGE núm. 1790/10 i 1784/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de maig de 2010, atès l'escrit RGE núm. 1815/10, presentat
pel Govern de les Illes Balears, s'ajornaren les preguntes
següents, ambdues publicades al BOPIB núm. 125, de 30 d'abril
d'enguany:

• RGE núm. 1790/10, presentada per la diputada Hble. Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a finançament del Pati de Sa Lluna
d'Alaior.

• RGE núm. 1784/10, presentada pel diputat Hble. Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a insularitat en la política
regional europea.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el ple RGE núm. 1786/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de maig de 2010, decaigué la pregunta indicada, presentada
per la diputada Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a museu de l'educació d'Inca
(BOPIB núm. 125, de 30 d'abril d'enguany), atesa l'absència de
la diputada esmentada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 de maig de 2010, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 13175/09,
relativa a millora del transport aeri d'Eivissa, amb l'esmena
RGE núm. 487/10, del Grup Parlamentari Mixt, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a continuar treballant coordinadament amb els
consells insulars per millorar el transport aeri de les Illes
Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar, mitjançant la Direcció General de
Transport Aeri i Marítim, amb els consells insulars en
l’elaboració, en el marc del comitè de rutes, de plans de
connectivitat aèria que ofereixin solucions per millorar el
transport aeri tant domèstic com internacional.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, juntament amb els consells insulars d’Eivissa i de
Menorca, a proposar al Ministeri de Foment la creació de
comitès de rutes per als respectius aeroports.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a la inclusió dels aeroports d’Eivissa, de Menorca i de Son Sant
Joan dins el nou model de cogestió aeroportuària."

A la seu del Parlament, 5 de maig de 2010.
El secretari de la comissió:
Josep Melià i Ques.
La presidenta de la comissió:
Aina Crespí i Prunés.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2010,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
717/10, relativa a projecte de creació de l'Escola d'Art
d'Eivissa, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. Crear l’Escola d’Art Dramàtic a Eivissa.

2. Dotar una partida de 15.000 i, que es farà efectiva
mitjançat un conveni anual, que permeti un primer impuls per
a la construcció de l’esmentada Escola d’Art Dramàtic."

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2010.
El secretari de la comissió:
Miquel A. Coll i Canyelles.
La presidenta de la comissió:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2010,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
740/10, relativa a toponímia als aeroports de les Illes Balears,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a fer les

gestions necessàries davant AENA perquè als aeroports de les
Illes Balears s’utilitzi normalment la toponímia en llengua
catalana, d’acord amb el que estableix el nostre Estatut
d’Autonomia."

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2010.
El secretari de la comissió:
Miquel A. Coll i Canyelles.

La presidenta de la comissió:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2010,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
741/10, relativa a català al Senat, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

D)
"El Parlament de les Illes Balears s’adreça al Senat espanyol

i l’encoratja a procedir a la reforma del seu Reglament, a fi i
efecte que l’ús de totes les llengües que són oficials a una o altra
de les comunitats autònomes sigui plenament normalitzat en
qualsevol de les tasques parlamentàries que realitza."

A la seu del Parlament, 11 de maig de 2010.
El secretari de la comissió:
Miquel A. Coll i Canyelles.
La presidenta de la comissió:
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
l'evolució detallada per illes de la població estrangera en el
mercat laboral durant l'any 2009 (RGE núm. 383/10).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2010, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació,
qui, acompanyat del director general de Planificació Estratègica,
de la directora general de Salut Laboral i del cap de Gabinet,
informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre
l'evolució detallada per illes dels accidents i les malalties
laborals durant l'any 2009 a les Illes Balears (RGE núm.
384/10).
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A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2010, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació,
qui, acompanyat del director general de Planificació Estratègica,
de la directora general de Salut Laboral i del cap de Gabinet,
informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la proposició no de llei RGE núm. 739/10.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'abril de 2010, quedà ajornada per
a una propera sessió de la comissió la proposició no de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
manteniment de la titularitat de la xarxa de transport elèctric al
distribuïdors de les Illes Balears, publicada al BOPIB núm. 118,
de 5 de març d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

15200/09, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig,
d'estadística de les Illes Balears.

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 d'abril de 2010, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm.
107, de 4 de desembre de 2009.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Elecció de president o presidenta de la Mesa de la

Comissió d'Ordenació Territorial.

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 de maig de 2010, procedí a
l'elecció del càrrec de president o presidenta i en resultà elegida,
per assentiment, l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del
Grup Parlamentari Socialista.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
Elecció de secretari o secretària de la Mesa de la Comissió

d'Ordenació Territorial.

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 de maig de 2010, procedí a
l'elecció del càrrec de secretari o secretària i en resultà elegit,
per assentiment, l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari Mixt.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
Ajornament del debat i votació de l'escrit RGE núm.

15361/09.

 A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 de maig de 2010, s'ajornà el
debat i la votació de l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual se solAlicita que la
comissió acordi recaptar la presència del president de l'Autoritat
Portuària per tal d'informar sobre la continuïtat de la concessió
atorgada al Club Nàutic d'Eivissa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2012/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política seguida pel Govern per tal de disposar d'un
edifici al polígon de Son Rossinyol, a tramitar pel procediment
d'urgència. (Mesa de 12 de maig de 2010).

Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.



BOPIB núm. 127 -  14 de maig de 2010 4539

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre política seguida pel Govern per tal de disposar d'un edifici
al polígon de Son Rossinyol.

Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari
Popular solAlicita que aquesta iniciativa es tramiti pel
procediment d'urgència atesa la necessitat de conèixer, el més
aviat possible, davant l'elevat cost que suposarà per al Govern,
el procediment seguit i els motius que han portat al Govern a
optar per un determinat edifici.

Interessats a conèixer la política seguida pel Govern de les
Illes Balears per tal de poder disposar d'un edifici al polígon de
Son Rossinyol de Palma, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació amb aquest
assumpte.

Palma, a 10 de maig de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1982/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 963/10, relativa a
política de participació ciutadana del Govern. (Mesa de 12 de
maig de 2010).

Palma, a 12 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. 963/10,
relativa a política de participació ciutadana del Govern, la
moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a remetre en el termini d’un mes a tots els grups
parlamentaris l’informe sobre l’associacionisme a les Illes
Balears que estableix el I Pla de Participació Ciutadana aprovat
pel Consell de Govern de dia 25 de gener del 2008.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a remetre en el termini d’un mes a tots els grups
parlamentaris les enquestes d’opinió i estudis sociològics
realitzats en el marc del I Pla de Participació Ciutadana,
incloent-hi la fitxa tècnica d’aquest.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar a disposició dels ciutadans els mitjans
telemàtics suficients per tal que aquests coneguin, participin i
s’impliquin en l’acció del Govern i a la vegada puguin
transmetre a l’Administració les seves inquietuds, demandes,
interessos, opinions i apreciacions sobre les decisions que adopti
l’Administració autonòmica tal com estableix el I Pla de
Participació Ciutadana.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir i impulsar amb la major brevetat un pla
per al foment de l’associacionisme que possibiliti un major
protagonisme de les entitats ciutadanes, dinamitzi la seva
creació, millori la relació d’aquestes amb l’Administració
pública, reconegui la importància de la societat civil i faciliti
l’associacionisme entre els colAlectius amb més dificultats tal
com estableix el I Pla de Participació Ciutadana.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar amb la major brevetat possible les
jornades de participació ciutadana que contempla el I Pla de
Participació Ciutadana de gener del 2008, especialment
l’adreçada a associacions. 

Així mateix el Parlament insta el Govern que, entre les
ponències a debatre, hi figurin temàtiques sobre les polítiques
esportives, educatives, de salut, socials i de lluita contra la crisi
que porta a terme el Govern.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir
un catàleg de cursos de formació als quals puguin acollir-se les
entitats ciutadanes i possibilitar el seu desenvolupament a totes
les illes de la comunitat autònoma a fi de millorar
adequadament la formació dels integrants de les associacions,
tal com contempla el I Pla de Participació Ciutadana.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’actualització i manteniment del portal Fòrum de
la Ciutadania que existeix en la pàgina web de la caib.es de la
Conselleria de Presidència i incorporar-hi els treballs realitzats
fins ara i els programes d’actuacions que hagi de desenvolupar
properament.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a remetre als grups parlamentaris els treballs de les
sessions del Fòrum de la Ciutadania creat per Acord del Consell
de Govern de 7 de novembre del 2008, incloent-hi les
comunicacions existents, acta de les sessions , així com les
conclusions que s’acordaren.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears dinamitzar el compliment íntegre tant del I Pla de
Participació Ciutadana com del Fòrum de la Ciutadania, eines
creades per acord del Consell de Govern i que aquesta cambra
considera de vital importància per implicar i apropar la societat
civil a la gestió pública.

Palma, a 7 de maig de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1915/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(I). (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 1916/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(II). (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 1917/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(III). (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 1918/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(IV). (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 1919/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(V). (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 1920/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(VI). (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 1921/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(VII). (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 1922/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(VIII). (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 1923/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(IX). (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 1924/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(X). (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 1925/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(XI). (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 1926/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(XII). (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 1993/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contracte de gestió de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
(Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 1994/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contracte de gestió de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
(Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 1995/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris per concedir el desplaçament d'un segon acompanyant
als pacients que s'han de desplaçar a Son Dureta. (Mesa de 12
de maig de 2010).

RGE núm. 1996/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plaça
de coordinador d'equips d'atenció primària a l'àrea de salut
d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 1997/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
MESTO a la nostra comunitat autònoma. (Mesa de 12 de maig
de 2010).

RGE núm. 1998/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plaça
que ocupa el Sr. Francisco Cárceles. (Mesa de 12 de maig de
2010).

RGE núm. 1999/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord
en relació amb el finançament sanitari. (Mesa de 12 de maig
de 2010).

RGE núm. 2000/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja del
torrent de Fornalutx. (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 2001/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi en
relació amb el torrent de Fornalutx. (Mesa de 12 de maig de
2010).

RGE núm. 2002/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tasques a
la Comuna de Fornalutx. (Mesa de 12 de maig de 2010).

Palma, a 12 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Presidència i per les seves empreses públiques,
consorcis i fundacions l'any 2009 a l'illa de Formentera,
indicant-ne la persona física o jurídica objecte de la subvenció,
l'import i la finalitat.

Palma, a 4 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Economia i Hisenda i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2009 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 4 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat i per les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2009 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 4 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Turisme i per les seves empreses públiques,
consorcis i fundacions l'any 2009 a l'illa de Formentera,
indicant-ne la persona física o jurídica objecte de la subvenció,
l'import i la finalitat.

Palma, a 4 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Educació i Cultura i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2009 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 4 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i per les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2009 a
l'illa de Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica
objecte de la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 4 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Salut i Consum i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2009 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 4 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques i per les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2009 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 4 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i per les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2009 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 4 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Treball i Formació i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2009 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 4 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2009 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 4 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia i per les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2009 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 4 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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

Quins han estat els resultats del contracte de gestió de l'àrea
de salut d'Eivissa i Formentera de l'any 2008?

Palma, a 7 de maig de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els resultats del contracte de gestió de l'àrea
de salut d'Eivissa i Formentera de l'any 2009?

Palma, a 7 de maig de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els criteris que segueix la Conselleria de Salut per
concedir el desplaçament d'un segon acompanyant quan un
pacient s'ha de desplaçar a l'hospital de referència de Son
Dureta?

Palma, a 7 de maig de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Qui ocupa la plaça de coordinador d'equips d'atenció
primària a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 7 de maig de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha contestat l'Hble. Sr. Conseller a la petició formal de la
ministra en referència al nombre de MESTO a la nostra
comunitat autònoma? En cas afirmatiu, quina va ser la resposta
remesa a la ministra?

Palma, a 7 de maig de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina plaça ocupa a l'actualitat el Sr. Francisco Cárceles?,
quines funcions du a terme?

Palma, a 7 de maig de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Va arribar l'Hble. Sr. Conseller de Salut a un acord de
finançament sanitari amb el ministeri en el transcurs del Consell
Interterritorial celebrat el passat dijous 18 de març?, quina
quantitat es va acordar per al finançament sanitari de les Illes
Balears?

Palma, a 7 de maig de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Per quin motiu no s'ha dut a terme la neteja del torrent de
Fornalutx després de les reiterades demandes de l'ajuntament
atès el seu mal estat?

Palma, a 7 de maig de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es troba i quin grau d'execució té en aquests moments
l'estudi realitzat l'any 2006 sobre "el deslizamiento de la ladera
del margen izquierdo del torrente de Fornalutx"?

Palma, a 7 de maig de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines tasques s'han dut a terme a la Comuna de Fornalutx
des de gener de 2007 fins a dia d'avui?

Palma, a 7 de maig de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2082/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a fira SEBIME-Eurobijoux. (Mesa de 12 de maig de
2010).

RGE núm. 2083/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
d'integració del 061 a l'112. (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 2084/10, de l'Hble. Sra. Diputada María Luisa
Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a connectivitat a internet dels centres docents. (Mesa de 12 de
maig de 2010).

RGE núm. 2085/10, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pacte per l'educació. (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 2087/10, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
implantació de nous estudis de formació professional. (Mesa
de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 2091/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prestacions amb la nova targeta sanitària per als balears
residents a l'exterior. (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 2092/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per al
foment de les energies renovables. (Mesa de 12 de maig de
2010).

RGE núm. 2093/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe del
Consell Escolar de Balears en relació al sistema educatiu.
(Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 2094/10, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de
salaris de determinats membres de la Conselleria
d'Agricultura. (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 2095/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de
la mitjana de treballadors donats d'alta a la Seguretat Social
a Menorca. (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 2096/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
proposades pel president del Govern central per combatre el
dèficit. (Mesa de 12 de maig de 2010).

RGE núm. 2097/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a policia autonòmica. (Mesa de 12 de
maig de 2010).

Palma, a 12 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 oral davant Ple.

Quina valoració fa la consellera de Comerç, Indústria i
Energia de la fira SEBIME-Eurobijoux recentment celebrada a
Palma?

Palma, a 11 de maig de 2010.
La diputada:
Margalida Mercadal i Mercadal.

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.

En quina situació es troba el projecte d'integració del 061 a
l'112?

Palma, a 11 de maig de 2010.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les actuacions realitzades per la Conselleria
d'Educació i Cultura per millorar la connectivitat a internet dels
centres docents que s'han realitzat darrerament?



BOPIB núm. 127 -  14 de maig de 2010 4545

Palma, a 11 de maig de 2010.
La diputada:
Maria Luisa Morillas i Navarro.

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.

Com valora el conseller d'Educació i Cultura la negativa del
Partit Popular a signar un pacte per a l'educació?

Palma, a 11 de maig de 2010.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

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.

Quines són les actuacions que té previst dur a terme la
Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears per tal de
continuar millorant la implantació dels estudis de formació
professional a les Illes Balears?

Palma, a 12 de maig de 2010.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.

A quines prestacions tenen dret amb la nova targeta sanitària
que el Govern de les Illes Balears proporcionarà als balears
residents a l'exterior?

Palma, a 12 de maig de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el Govern de les Illes Balears crear ajudes per al
foment de l'ús de les energies renovables?

Palma, a 12 de maig de 2010.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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.

Quina valoració fa el conseller d'Educació i Cultura del
darrer informe del Consell Escolar de Balears en relació al
sistema educatiu?

Palma, a 12 de maig de 2010.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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.

A què es deu l'increment de salaris que han experimentat
determinats càrrecs de la Conselleria d'Agricultura?

Palma, a 12 de maig de 2010.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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.

A quines causes es pot deure, segons el Govern, que la
mitjana dels treballadors d'alta a la Seguretat Social a Menorca
els darrers anys hagi evolucionat pitjor que a Mallorca i a les
Pitiüses?

Palma, a 12 de maig de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera creu el Molt Hble. Sr. President del
Govern que afectaran a les Illes les mesures proposades pel
president del Govern central per tal de combatre el dèficit?

Palma, a 12 de maig de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la situació actual respecte a la creació de la policia
autonòmica?

Palma, a 12 de maig de 2010.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1981/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes als comerços dels municipis d'Estellencs i
Banyalbufar. (Mesa de 12 de maig de 2010).

Palma, a 12 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 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 passat dilluns 8 de març s’esfondraren prop de deu metres
de carretera a l’alçada del Coll de Sa Gramola en plena Serra de
Tramuntana. Aquest fet provocà la interrupció de la
comunicació per carretera entre Andratx, Estellencs i
Banyalbufar. Actualment doncs l’única manera d’accedir als
municipis és a través d’Esporles.

Aquest tram de la carretera MA-10 és una de les principals
rutes turístiques del començament de la Serra de Tramuntana.
La interrupció del trànsit en aquest indret ha suposat un greu
perjudici per als comerços d’Estellencs i Banyalbufar que viuen
principalment del turisme que arriba al municipi.

Si bé s’han establert tot un seguit de mesures per tal de
reconstruir el tram de carretera enfonsat no s’ha previst cap
tipus d’ajuda per als comerços dels municipis que han vist com
han minvat considerablement els ingressos a causa del tall de la
carretera.

Des del Grup Parlamentari Popular considerem del tot
necessari -i més encara en un moment de crisi econòmica com
l’actual- arbitrar un seguit d’ajudes per als comerços dels
municipis d’Estellencs i Banyalbufar per aquest fet, amb la
finalitat de palAliar les pèrdues que pugui ocasionar el tall de la
carretera MA-10.

Per aquests motius el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir ajudes a fons perdut a tots aquells
negocis i comerços ubicats als municipis d’Estellencs i
Banyalbufar que s’han vist afectats pel tall de la carretera MA-
10 provocat per l’esfondrament d’un tram de la via.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una campanya específica destinada
a promocionar els comerços dels municipis d’Estellencs i
Banyalbufar ateses les pèrdues ocasionades pel tall de la
carretera MA-10, principal ruta turística dels municipis.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a establir una bonificació del 60% en la quota de l’impost de
societats en relació amb l’exercici 2010 per a totes aquelles
societats que siguin titulars de negocis i comerços en els
municipis d’Estellencs i Banyalbufar i que s’hagin vist afectats
pel tall de la carretera MA-10 provocat per l’esfondrament d’un
tram de la via.

Palma, a 5 de maig de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1963/10, dels Grups Parlamentaris Mixt,
Socialista i BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a suport
al colAlectiu de sordceguesa, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 12 de maig de 2010).
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RGE núm. 1973/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a integració de Formentera al consorci Eivissa Patrimoni de
la Humanitat, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 12 de maig de 2010).

Palma, a 12 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 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Mixt -només amb el parer favorable de les
diputades Esperança Marí i Mayans i Marián Suárez i Ferreiro-,
Socialista i BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials.

Aquesta iniciativa és el resultat d’una petició expressa feta
per la Federació Espanyola de Sordceguera.

La Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen
les llengües de signes i es regulen els mitjans de suport a la
comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat
auditiva i sordcegues, en la Disposició Addicional Sisena
exposa que el Ministeri de Treball i Assumptes Socials
realitzarà un estudi en el qual es determini el nombre de
persones amb sorceguesa, les seves condicions de vida i la seva
ubicació geogràfica a l’efecte de determinar els centres de
referència que haurien de crear així com l’establiment de
recursos més acords amb les especials necessitats d’aquest
colAlectiu. Fins al moment actual, els ministeris corresponents,
bé de Treball i Immigració o bé Sanitat i Política Social, encara
no han donat compliment al contingut de l’esmentada disposició
addicional.

D’altra banda, les persones que pateixen sordceguesa per a
poder comunicar-se necessiten d’uns mediadors especialitzats
i per a això és imprescindible que aquesta professió gaudeixi
d’oficialitat. Com a tràmit previ s’ha presentat a l’Institut
Nacional de Qualificació (INCUAL) el qüestionari per al
contrast extern de qualificacions professionals.

És per això que el Grup Parlamentari Mixt, el Grup
Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el ministeri
competent a donar compliment a allò recollit a la Disposició
Addicional Sisena de la Llei 27/2007, de 23 d’octubre.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Educació a regular oficialment la qualificació professional de
mediadors de sordceguesa.

Palma, a 6 de maig de 2010.
Les diputades del Grup Parlamentari Mixt:
Esperança Marí i Mayans.
Marián Suárez i Ferreiro.
El portaveu del Grup Parlamentari Socialista:
Antoni Diéguez i Seguí.
El portaveu del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i

PSM-Verds:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Exposició de motius

El 2 de desembre del 1999 la UNESCO acceptava a
Marràqueix la candidatura que va presentar la ciutat d’Eivissa
per ser inclosa a la llista mundial de llocs Patrimoni de la
Humanitat. La candidatura promoguda i coordinada per
l’Ajuntament d’Eivissa englobava un bé mixt constituït per un
bé cultural que pertany al terme municipal d’Eivissa i un bé
natural que pertany als termes municipals de Formentera i Sant
Josep.

Tenint en compte això, el Consell de Formentera requereix
la seva inclusió en el Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat per tal de complir les obligacions que el municipi va
adquirir com a responsable i gestor d’un bé declarat Patrimoni
de la Humanitat i que segons la UNESCO i la UICN (Unió
Internacional per a la Conservació de la Naturalesa) són la
conservació i la difusió del bé i dels seus valors declarats a la
candidatura.

La pertinença del bé natural al terme municipal de
Formentera no admet cap dubte tenint en compte la definició
d’aquell a l’informe presentat a la UNESCO:

1. El nom del bé natural presentat a la candidatura és: “Las
praderas de Posidonia oceánica y sus formaciones naturales
en la Reserva Natural de Ses Salines”.

2. L’afectació del bé proposat segons l’informe presentat a
la UNESCO el juny de 1998 és l’inclòs dins el perímetre de la
Reserva Natural de Ses Salines, que actualment ha estat
substituït pel del Parc Natural de Ses Salines (Llei 17/2001, de
19 de desembre).

Considerant que els aigües interiors pertanyents al municipi
de Formentera comencen al paralAlel 38/ 48' 5, incloent a més
l’illa de S’Espardell situada per sobre d’aquest paralAlel, i
valorant la distribució de les praderies de posidònia i de les
seves formacions (esculls-mates, etc.) es pot estimar que una
bona part del bé pertany a l’illa de Formentera.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Mixt presenta
la següent
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Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
d’acord amb l’article 6.3 dels Estatuts del Consorci Eivissa
Patrimoni de la Humanitat a la integració del Consell de
Formentera en el Consorci Eivissa, Patrimoni de la Humanitat.

Palma, a 6 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
El portaveu:
Josep Melià i Ques.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 12813/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
projectes en benefici de l'agricultura de Menorca. (BOPIB
núm. 98, de 9 d'octubre de 2009).

Quins projectes pensa presentar el Govern en benefici de
l'agricultura a Menorca?

En coordinació amb el Consell Insular de Menorca, els
projectes que la Conselleria d'Agricultura i Pesca, presenta i
executa en benefici del sector primari a Menorca versen sobre
el sentit de:

-La valorització de la producció agrària.
-El sanejament vegetal.
-L'ordenació ramadera i zootècnica.
-La sanitat animal, benestar animal i control de produccions.
-L'assegurament de la qualitat agroalimentària.
-El foment de la comercialització de la producció

diferenciada.
-La investigació agrària i la transferència del coneixement.

Palma, 23 d'abril de 2010.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 12815/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Fira
de Boví a Alaior. (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de 2009).

Tindrà continuïtat el proper any la Fira del Boví d'Alaior?

L'organització d'aquesta fira és competència de l'Ajuntament
d'Alaior, juntament amb l'Associació Frisona Balear. Per part de
la Conselleria d'Agricultura i Pesca es manté la voluntat de
seguir-hi colAlaborant.

Palma, 23 d'abril de 2010.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 15409/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a aprovació Pla
Jove. (BOPIB núm. 112, de 15 de gener de 2010).

Després de la celebració de la primera reunió de la
Comissió Interdepartamental de Joventut, que va tenir lloc dia
30 de novembre de 2009, té ja el Govern una data prevista per
a l'aprovació del II Pla Jove?

Es preveu que sigui durant el mes de maig que s'aprovarà
per part del Govern.

Palma, 21 d'abril de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
D)

A les preguntes RGE núm. 15410/09 i 15411/09,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres,
relatives a persones que assistiren al Saló Nàutic de París.
(BOPIB núm. 112, de 15 de gener de 2010).

Quantes persones varen anar amb càrrec al Govern al Saló
Nàutic de París que va tenir lloc des del passat 4 de desembre
fins a dia 13 del mateix mes? Quina valoració fa el Govern de
l'assistència a la fira nàutica?

Les persones que varen assistir al Saló Nàutic de Paris varen
ser el Sr. David Servera, representant de l'esdeveniment de
Mallorca Surf Action, així com membres de la Cambra de
Comerç, entre ells, el Sr. Joan Gual, President de la Cambra de
Comerç.

La valoració és molt positiva. Es va assistir a aquesta fira del
8 al 10 de desembre amb l'objectiu, entre altres coses, per
promocionar les possibilitats i importància dels ports nàutics
dins la promoció de l'oferta turística complementària de les Illes
Balears.

Pel que fa a l'estand de la fira, podem dir que era l'adequat
per a la fira nàutica. Disposava d'un petit magatzem per guardar
el material, com poden ser fulletons, el menjar que allà es va
servir, a més del servei de guarda-roba.

Al costat de l'estand hi havia un espai més que confortable
per a possibles reunions amb una taula, sofà i una pantalla al
darrera, on es projectaven imatges promocionals de les Illes
Balears, especialment de contingut nàutic.

Quant a l'afluència de públic, podem dir que va ser molt
bona. Durant tot el dia hi va haver molta gent, varen demanar
informació o recollien material informatiu relacionat amb el
món de la nàutica. En moments puntuals, (durant la presentació
del Mallorca Surf Action 2010), es notà una major afluència de
públic i de mitjans de comunicació.

Des de la Conselleria de Turisme, pensam que aquests actes
són especialment importants per a la promoció de les Illes
Balears i de diversos sectors en concret, com n'és aquest cas, el
saló nàutic, molt important per a les nostres illes.
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Palma, 27 d'abril de 2010.
La consellera de Turisme:
Joana Barceló i Martí.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 992/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a estat econòmic de
l'EPRTVIB i mitjans d'IB3 (I). (BOPIB núm. 120, de 19 de
març de 2010).

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

El deute a data de 10 de març de 2010 a proveïdors de
l'EPRTVIB i mitjans d'IB3 era de 54.416.597,29 euros. No
obstant, a data de 26 d'abril era de 34.727.923 euros.

Santa Ponça, 5 de maig de 2010.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 993/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a estat econòmic de
l'EPRTVIB i mitjans d'IB3 (II). (BOPIB núm. 120, de 19 de
març de 2010).

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

El deute a bancs de l'EPRTVIB i mitjans d'IB3 que gestiona
era de 12.090.868 euros. Sent la mateixa quantitat a data 26
d'abril de 2010.

Santa Ponça, 5 de maig de 2010.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 994/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a estat econòmic de
l'EPRTVIB i mitjans d'IB3 (III). (BOPIB núm. 120, de 19 de
març de 2010).

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

L'estat de tresoreria de l'EPRTVIB i mitjans d'IB3 que
gestiona a data de 10 de març de 2010 era d'1.637.864,09 euros.
Sent de 3.565.337 euros a dia 4 de maig de 2010.

Santa Ponça, 5 de maig de 2010.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

de llei RGE núm. 1740/10, d'ordenació del territori i de
l'urbanisme de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2010, atès l'escrit RGE núm. 1953/10, presentat
pel Grup Parlamentari Popular i conformement amb l'article 93
del Reglament de la Cambra, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes al projecte indicat, publicat al BOPIB
núm. 125, de 30 d'abril d'enguany, fins al proper dia 7 de juny
de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Modificació de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.

472/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1970/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
solAlicitar modificar la solAlicitud de compareixença esmentada
en el sentit que comparegui l'Hble. Sr. Conseller de Presidència
en lloc del d'Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Admissió de l'escrit RGE núm. 1913/10, presentat pel

diputat Sr. Josep Juan i Cardona, mitjançant el qual manifesta
la voluntat d'abandonar el Grup Parlamentari Popular i
d'incorporar-se al Grup Parlamentari Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de maig de 2010, admeté a tràmit l'escrit esmentat i es donà
per assabentada del pas del Sr. Juan i Cardona al Grup
Parlamentari Mixt.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
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La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Substitució a la Comissió d'Ordenació Territorial.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1952/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i es dóna per
assabentada que a la Comissió d'Ordenació Territorial el diputat
Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan substituirà el diputat Hble. Sr.
Josep Juan i Cardona.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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