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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
18 de maig de 2010, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1982/10, relativa a política de participació ciutadana del
Govern, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"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 públiques 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 a 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."

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2010.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de maig de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 967/10, relativa a seguiment i activitat del
contracte programa, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

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

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de maig de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 965/10, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política sanitària del
Govern de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Marián Suárez i Ferreiro del Grup Parlamentari Mixt, l'Hble. Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i  l'Hble. Sr. Xico Tarés i Marí del Grup
Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Carme Castro
i Gandasegui i l'Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 26 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 18

de maig de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 127, de 14 de
maig de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 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 18

de maig de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 127, de 14 de maig 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 26 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 18

de maig de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 127,
de 14 de maig 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 26 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 18

de maig de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 127, de 14 de maig 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 26 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 18

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2084/10, de
l'Hble. Sra. Diputada María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a connectivitat a Internet a
centres docents. (BOPIB núm. 127, de 14 de maig 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 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de maig de 2010, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 127, de 14 de maig 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 26 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 18

de maig de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 127, de 14 de maig 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 26 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 18

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2085/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pacte per l'educació. (BOPIB
núm. 127, de 14 de maig 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 26 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 18

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2082/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a fira SEBIME-Eurobijoux.
(BOPIB núm. 127, de 14 de maig 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 26 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 18

de maig de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 127, de 14 de maig 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 26 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 18

de maig de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB
núm. 127, de 14 de maig 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 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la compareixença del conseller de Medi

Ambient i Mobilitat (escrit RGE núm. 1851/10).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de maig de 2010, decidí per assentiment l'alteració de l'ordre del
dia en el sentit d'ajornar per a una propera sessió plenària la
compareixença del conseller de Medi Ambient i Mobilitat per
tal de retre compte del compliment de la proposició no de llei
RGE núm. 2402/08, relativa a actuació del Govern per tal de
mantenir la seu social i la base de manteniment de la companyia
Spanair a les Illes Balears, aprovada pel Ple de la cambra en
sessió de 15 d'abril de 2008 i publicada al BOPIB núm. 38, de
25 d'abril de 2008.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el ple RGE núm. 2092/10.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de maig de 2010, quedà retirada mitjançant l'escrit RGE
núm. 2225/10, la pregunta esmentada, presentada pel diputat
Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes per al foment de les energies renovables,
publicada al BOPIB núm. 127, de 14 de maig d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de la consellera de Turisme per tal de retre

compte del compliment de la Moció RGE núm. 10175/09.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de maig de 2010, tengué lloc la compareixença de l'Ble. Sra.
Consellera de Turisme per tal de retre compte del compliment
de la moció esmentada, relativa a política de foment de la
indústria del sector aeronàutic a les Illes balears, aprovada pel
ple de la cambra en sessió de dia 29 de setembre de 2009 i
publicada al BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de 2009.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 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 no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 12 de maig de 2010, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1601/10,
relativa a escoleta hospitalària a Son Espases, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

mitjançant la Conselleria de Salut, es facin les gestions
necessàries per tal que al nou hospital de referència a Son
Espases els professionals puguin disposar d'una "escoleta
hospitalària" igual que ho fan els professionals de Son Llàtzer."

A la seu del Parlament, 17 de maig de 2010.
El secretari de la comissió:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
La presidenta de la comissió:
Rosamaria Alberdi i Castell.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 de maig de 2010, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 833/10, relativa a
desenvolupament d'elements turístics del camp de golf de Son
Bosc, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. Constatar que reiterades resolucions urbanístiques i medi

ambientals avalen la no afecció del projecte de camp de golf a
la finca de Son Bosc a Muro als valors naturals de l’Albufera de
Mallorca.

2. Constatar que l’execució d’aquest camp de golf no fa
impossible ni dificulta la consecució dels objectius del pla
d’ordenació de recursos naturals en tramitació i, per tant, es
proposa al Govern de les Illes Balears que no paralitzi la
materialització d’aquest projecte."

A la seu del Parlament, 18 de maig de 2010.
El secretari de la comissió:
Francesc Dalmau i Fortuny.
La presidenta de la comissió:
Margarita Mercadal i Mercadal.
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Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 de maig de 2010, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 969/10, relativa a
modificació del Decret legislatiu 2/2005, de 5 de març, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

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

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

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

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

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

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

A la seu del Parlament, 18 de maig de 2010.
El secretari de la comissió:
Francesc Dalmau i Fortuny.
La presidenta de la comissió:
Margarita Mercadal i Mercadal.

Ordre de Publicació

La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de maig de 2010, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1718/10,
relativa a drets humans a Colòmbia, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)
"El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les

conclusions i propostes preliminars elaborades per la delegació
de parlamentaris de l'Estat espanyol a Colòmbia durant la
darrera setmana del passat gener."

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2010.
La secretària de la comissió:
Maria Cristina Rita i Larrucea.
La vicepresidenta de la comissió:
Sandra Morell i Cuart.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de maig de
2010, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1267/10, relativa a presentació de la Palma gòtica com
a candidata a ser declarada Patrimoni de la Humanitat de la
UNESCO, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

E)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ajuntament de

Palma que, juntament amb el Govern de les Illes Balears i el
Consell Insular de Mallorca, iniciï el procés per solAlicitar al
Govern d’Espanya la inclusió de la Palma Gòtica a la llista
indicativa dels béns susceptibles de ser declarats Patrimoni de
la Humanitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir dins les accions promocionals
turístiques de les Illes Balears la Palma Gòtica com un dels
productes culturals estrella de la nostra destinació.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears mitjançant l’Institut d’Estudis Baleàrics perquè es
generi un procés de producció d’informació i d’idees que
serveixin de motor de coneixement i dinamització de la Palma
Gòtica.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de
Palma a coordinar i donar un sentit general coherent a totes les
iniciatives que es realitzen amb la Palma Gòtica com a
protagonista."

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2010.
El secretari de la comissió:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
El president de la comissió:
Ernest Ribalaiga i Briones.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de maig de
2010, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1277/10, relativa a la modificació de la delimitació de la
costa de Formentera, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

F)
"A) El Parlament de les Illes Balears, en sintonia amb la

proposta aprovada pel Consell de Formentera el mes de
novembre de 2009:

1. SolAlicitarà a la Demarcació de Costes de les Illes Balears
i al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí la
pràctica d’una nova delimitació del domini públic
marítimoterrestre de l’illa de Formentera i l’inici del
procediment corresponent, amb la incorporació de tota la
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documentació adjunta, d’acord amb les justificacions
exposades en l’informe jurídic transcrit a l’annex.

2. Traslladarà el present acord a la Demarcació de Costes de
les Illes Balears, al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural
i Marí i a la Plataforma d’afectats per la Delimitació de
Costes de Formentera.

3. Publicarà el present acord al tauler d’anuncis i a la pàgina
web del Consell Insular de Formentera i el comunicarà als
diaris locals de major difusió (Diario de Ibiza i Última Hora
Ibiza), en apreciar-ne raons d’interès públic.

B) El Parlament de les Illes Balears traslladarà el present
acord i l’informe adjunt al Congrés de Diputats i al Senat."

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2010.
El secretari de la comissió:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
El president de la comissió:
Ernest Ribalaiga i Briones.

Annex

Informe sobre la delimitació de Formentera duta a terme
per l’Ordre ministerial de 21 de novembre de 1997,
modificada el 19 de desembre de 1997, per esmenar

errors materials

Antecedents

La Plataforma d’Afectats per la Delimitació de Costes de
Formentera ha tramés una documentació extensa perquè
s’estudiï. En síntesi, aquesta documentació comprèn: 

1. Un conjunt de sentències de la Sala Contenciosa
Administrativa de l’Audiència Nacional sobre les quals s’indica
expressament que han estat confirmades pel Tribunal Suprem en
els casos en què han estat objecte de recurs de cassació. A més
de les relatives al recurs contenciós administratiu interposat per
la Comunitat Autònoma amb el núm. 299/1998 (sentències
desestimatòries de 20 de novembre de 2001 de l’Audiència
Nacional i de 29 de juny de 2005 del Tribunal Suprem), que
tenia com a objecte la delimitació íntegra de l’illa de
Formentera, aprovada per l’Ordre ministerial de 21 de
novembre de 1997 (correcció d’errors per l’Ordre ministerial de
19 de desembre de 1997), comprèn les sentències relatives a un
grup nombrós de particulars afectats per aquesta delimitació.
També incorpora un conjunt de fotografies i un resum de les
sentències amb el resultat següent: 41 desestimatòries, 2
estimatòries, 11 estimatòries parcials i 2 pendents de resoldre.
 
2. Una proposta titulada “Una delimitació justa per a
Formentera sí que és possible”, que, després de sostenir que és
possible una nova delimitació a causa de la singularitat del cas,
de les característiques físiques que constata que poden haver
canviat amb el temps i del conjunt de sentències estimatòries -
totals o parcials- que trenquen la uniformitat de criteri que ha de
presidir la delimitació, afegeix que: 

“Negar a Formentera la oportunidad de tener un nuevo
deslinde, no seria ir sólo en contra de la voluntad y políticos
de la isla, sino también ignorar la voluntad del Congreso y
del Senado que han aprobado respectivamente sendas
enmiendas para instar al Gobierno a dar solución a las
propiedades afectadas por el deslinde (PNL del Congreso de
los Diputados de 26 de junio de 2008 y Moción del Senado
del 19 de febrero de 2007, ambas aprobadas por
unanimidad)”.

Convé afegir que tant la Proposició no de llei del Congrés
com la moció del Senat tenien el mateix text, que era el següent:

 “Congreso y Senado instan al Gobierno a que
conjuntamente con el Ayuntamiento de Formentera busquen
y acuerden las condiciones y mecanismos de trabajo para
proceder a la revisión del nuevo trazado de la línea que
marca el dominio público del litoral de la isla de Formentera
para dar solución a las propiedades de los formenterenses
afectadas por el deslinde del dominio-público marítimo
terrestre, garantizando la protección del citado dominio”.

 Finalment, conclouen que:
“Ante esta situación excepcional es justo pensar en un nuevo
deslinde para Formentera, más acorde con la realidad
morfológica (pero también económica, histórica y social) de
la Isla. Un nuevo deslinde que podría pasar por una nueva
orden ministerial llevando la Línea de deslinde a la anterior
al actual deslinde y transformando todos los terrenos
actualmente incluidos en el demario y en la servidumbre en
una gran zona de protección (recordemos que la Ley de
Costas da la posibilidad de ampliar la zona de servidumbre
hasta 500 m), para poder así cumplir el objetivo de la Ley de
Costas de protección del litoral y compaginarlo con el
derecho fundamental a la propiedad privada de nuestra
Constitución.”

3. Un document titulat “Opció alternativa al traçat de la línia
maritimoterrestre de l’illa de Formentera”, al qual s’adjunten els
plànols que reflecteixen les zones de protecció de l’illa i el
traçat tant actual com alternatiu a la ZMT, i un valuós i
documentat estudi d’impacte socioeconòmic sobre el traçat
actual de la ZMT, segons la delimitació de Costes de 1997.
Convé ressaltar que les conclusions assenyalen el següent:

“Al ser Formentera la menor de las islas Pitiusas, de las Islas
Baleares y tener esas características tan singulares, que la
mantienen intacta en el tiempo frente a las urbanizaciones
costeras que se han realizado a la largo de toda la Península
Ibérica.
Se propone dar a conocer una alternativa a la actual ZMT,
que no afecte can brutalmente a la Isla de Formentera,
siendo menos agresiva, y aplicando los criterios que cita la
Ley de Costas 22/1988 en sus artículos.
En consecuencia de ello, también se Integran nuevas zonas
que si tienen las características antes aludidas y que no se
incluyeron en el trazado anterior.”

Plantejament general

La documentació esmentada en l’apartat anterior és la
continuació i la conseqüència del nostre anterior informe de 25
de febrer del 2009, en què ja assenyalàvem que:
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La delimitació no constitueix un acte administratiu ferm que
declari drets, sinó que és un procediment per constatar les
característiques físiques indicades en els articles 3, 4 i 5 de la
Llei 22/1998, de 28 de juliol, de costes, que determinen la
condició, definida legalment, de domini públic
maritimoterrestre d’uns terrenys, de manera que, si les
condicions concorren o no, procedeix incoar aquest procediment
de delimitació sigui quin sigui el moment en què s’hagi
practicat l’anterior i encara que no s’hagi produït alteració física
o morfològica determinant del canvi de la seva configuració ni
modificacions legislatives en la definició dels béns de domini
públic, sinó simples errors o omissions en els ja fets. 

Així mateix afegíem que:

La Llei de costes estableix, en l’article 12.6, que: “Quan per
qualsevol causa s’alteri la configuració del domini públic
maritimoterrestre, s’incoarà expedient de delimitació o de
modificació de l’existent amb els efectes prevists en els apartats
anteriors.”

I la Jurisprudència del Tribunal Suprem (per totes, les
sentències del 14, el 22 i el 29 de juliol del  2003) ho ha
interpretat de la manera següent:

“[...] el procedimiento de deslinde puede incoarse de oficio
o a petición de los interesados no sólo cuando por cualquier
causa, física o jurídica, se haya alterado la configuración del
dominio público marítimo-terrestre, sino cuando aparezcan
datos o circunstancias de los que se pueda deducir que el
deslinde realizado no refleja con exactitud las características
físicas de los bienes, ya sea para incluirlos en el dominio
público marítimo-terrestre o para excluirlos de él, sin que
para ello se precise una previa declaración de lesividad al
acudir al procedimiento de revisión de oficio de los actos de
la Administración, según la regulación contenida en la Ley
de Procedimiento Administrativo Común 30/1992 (RCL
1992, 2512 y RCL 1993, 246), ya que el deslinde es un
procedimiento especial para revisar de oficio o a instancia
de cualquier persona interesada la delimitación del dominio
público marítimo-terrestre, y por ello el articulo 11 de la Ley
de Costas establece que: “para la determinación del dominio
público marítimo-terrestre se practicarán por la
Administración del Estado los oportunos deslindes,
atendiéndose a las características de los bienes que lo
integran conforme a lo dispuesto en los artículos, 3, 4 y 5 de
la presente Ley”.

Per això, l’última de les sentències esmentades (la del 29 de
juliol de 2003) afegeix que: 

“En definitiva, cualquier circunstancia que genere dudas
acerca de si esté correctamente delimitado o no el dominio
público marítimo-terrestre permite a la Administración del
Estado incoar de oficio un procedimiento de deslinde o a las
personas con interés legítimo (artículo 12.1 de le Ley de
Costas) pedir que se inicie y tramite, existiendo un
especifico y concreto deber para aquélla de incoarlo cuando
por cualquier causa se haya alterado la configuración de
dicho dominio (artículo 12.6 de la propia Ley de Costas).”

Finalment, concloíem que: 

Com a conseqüència del que s’ha exposat, seria convenient
recopilar les sentències del Tribunal Suprem que han anulAlat
trams de la delimitació de Formentera (en general, supòs que
serà per falta de justificació suficient) i veure la seva possible
extrapolació a altres casos. De la mateixa manera, convindria
concretar els àmbits en què es pot sostenir l’aplicació errònia,
per omissió o extralimitació, de la constatació de les
característiques físiques determinants de la definició dels béns
de domini públic maritimoterrestre i de la delimitació de la
ribera del mar, amb el consegüent abast de les zones de servitud
(de protecció, de trànsit i d’accés al mar) i d’influència. A
aquest efecte podria ser convenient que el Consell Insular de
Formentera assumís el protagonisme d’ofici o a instància
d’associacions i/o entitats ciutadanes, per elevar a la
Demarcació de Costes de les Illes Balears la solAlicitud
d’incoació del procediment de modificació de la delimitació de
Formentera.

Pertinença de la solAlicitud de nova delimitació per a les illes de
Formentera, S’Espalmador i S’Espardell.

En l’apartat anterior hem reflectit la naturalesa del
procediment de delimitació i l’adequació a dret de la realització
d’una nova delimitació de l’illa de Formentera i de les illes
adjacents, perquè apareixen dades o circumstàncies que
permeten deduir que el que s’ha efectuat no reflecteix amb
exactitud les característiques físiques dels béns, perquè els
inclou o els exclou del domini públic maritimoterrestre. I això
es pot produir tant d’ofici com a petició de les persones
interessades.

Fonamenten la solAlicitud de pràctica d’una nova delimitació
els arguments següents:

1. La singularitat del cas de l’illa de Formentera i les adjacents,
que han mantingut un desenvolupament turístic de baixa
intensitat i escassa agressió al medi físic, inclosa la zona
maritimoterrestre i l’àrea litoral, de manera que -com sosté
l’estudi d’impacte socioeconòmic que es deriva de la
delimitació de 1997, al contingut del qual ens remetem- sense
minva de l’aplicació dels criteris dels articles 3, 4 i 5 de la Llei
22/1988, de costes, s’assoleixi un resultat que no tengui la
incidència greu que genera la delimitació aprovada l’any 1997
en l’estructura econòmica i productiva de Formentera.

2. La moció aprovada pel Senat el 19 de febrer del 2007 i la
proposició no de llei aprovada pel Congrés dels Diputats el 26
de juny del 2008, en els dos casos per unanimitat. Ambdues
insten el Govern de la nació i també l’Ajuntament de
Formentera, actualment també Consell Insular de Formentera,
a “[...] proceder a la revisión del nuevo trazado de la línea que
marca el dominio público del litoral de la Isla de Formentera
[...]”. El compliment d’aquests acords hauria d’haver produït,
per si mateix, l’acord d’inici del procediment d’una nova
delimitació per a l’illa de Formentera. 

3. El posicionament clar de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que ja va interposar al seu dia el recurs contenciós
administratiu núm. 299/1998 contra l’Ordre ministerial de 21 de
novembre del 1997, tant per raons formals o procedimentals
com substantives, per estimar que en aquest darrer cas s’havien
aplicat incorrectament els conceptes de platges (article 3.1.b) de
la Llei 22/1988), dunes (article ja esmentat, desenvolupat per
l’article 4 ci del Reglament de Costes), penya-segats (article 4.4
de la Llei, i articles 5.4 i 6.3 del Reglament), i de zones
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inundades i salines. Certament, les sentències de les sales
contencioses administratives de l’Audiència Nacional de 20 de
novembre del 2001 i del Tribunal Suprem de 29 de juny del
2005, van desestimar la demanda per considerar que, malgrat la
pericial practicada que s’adjunta, no pot prosperar una ”[...]
impugnación general basada en la falta de justificación del
deslinde en su totalidad [...] sin perjuicio de que, examinado
algún tramo concreto, pueda llegarse a una conclusión distinta
a la vista de las pruebas practicadas y de la justificación puntual
que hubiese ofrecido a Administración de Costas” (FJ 4, de la
STS citada) com ja havia advertit el FJ de la sentència de
l’Audiència Nacional citada quan afirmava que “[...] han
prosperado otras pretensiones de nulidad parcial del deslinde,
pero siempre referido a tramos concretos”.

4. El resultat de la litigiositat jurisdiccional abundant ha donat
lloc a un conjunt prou significatiu d’estimacions totals o
parcials en determinats trams que generalment es deuen a la
falta de justificació de la solució adoptada per l’Administració,
de manera que “[...] aunque es posible que el deslinde coincide
con el propuesto, la Sala estima que lo correcto es proceder a la
realización de uno nuevo.” (FJ 5, de la Sentència de 12
d’octubre del 2001 -recurs 275/1998- de l’Audiència Nacional).
En altres casos, en canvi, la sentència mateixa imposa una
solució diferent de l’aprovada. Per exemple, aquest és el cas de
la Sentència del Tribunal Suprem de juny del 2005 (RJ
2005/6881), que anulAla la de l’Audiència Nacional de 19
d’octubre del 2001 “[...] en cuanto ordena a la Administración
del Estado que proceda a justificar el trazado de la línea de
deslinde entre los hitos 1396 a 1398 y, en su caso, lo altera, ya
que, de acuerdo con los hechos admitidos por la propia Sala de
instancia, no está justificado el quiebro que hacia adentro
presenta la línea de deslinde entre los hitos 1397 y 1398, de
manera que lo procedente es que dicha línea continúe recta
desde el hito 1396 hasta el 1398 sin introducirse hacia adentro
de la parcela 144 [...]”.

Tot això és demostratiu de la falta de justificació de la
delimitació, almenys en trams concrets, i de la importància de
la prova practicada en cada recurs concret, com reconeix
l’Audiència Nacional mateixa (per exemple en la Sentència de
15 de novembre del 2001, recaiguda en el recurs núm.
251/1998) quan afirma que:

“[...] el hecho de que en el presente litigio recaiga un
pronunciamiento de signo diferente al dictado en otros
recursos relativos a terrenos comprendidos en los mismos
tramos del deslinde (puede verse la sentencia dictada con
fecha de hoy en el Recurso 257/98 o la de 2 de noviembre
de 2001 en el recurso 345/98) no implica que las decisiones
Jurisdiccionales sean contradictorias, pues cada una de ellas
pretende ser congruente con las alegaciones formuladas y
las pruebas practicadas[...].”

D’allò que s’ha exposat es deriva que només la
no-impugnació jurisdiccional de la delimitació en casos concrets
o la deficiència en la prova practicada ha comportat que els
criteris dels tribunals per a l’anulAlació de la delimitació en
determinats trams no hagin expandit els seus afectes a supòsits
anàlegs, la qual cosa suposa una greu errada de la coherència en
l’aplicació dels conceptes jurídics indeterminats continguts en
els articles 3, 4 i 5 de la Llei 22/1988, de costes, i reforça la
posició de la necessitat de practicar una delimitació nova.

5. El temps transcorregut des de l’aprovació de l’Ordre
ministerial de delimitació de 21 de novembre de 1997, gairebé
constitueix un argument addicional que s’ha d afegir als
anteriors per l’alteració probable en la realitat física s’han
d’incloure o excloure de la delimitació del domini
maritimoterrestre. 

Conclusió 

En vista de la documentació recopilada per la Plataforma
d’Afectats per la Delimitació de Costes de Formentera i de les
consideracions jurídiques anteriors, sembla oportú que la
solAlicitud s’elevi al Consell insular de Formentera perquè, si ho
estima oportú, adopti un acord plenari pel qual promogui
formalment davant la Demarcació de Costes de les illes Balears
i el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí la pràctica
d’una nova delimitació de les illes de Formentera,
S’Espalmador i S’Espardell, i en què s’estableixi l’inici del
procediment corresponent i s’hi incorpori tota la documentació
adjunta.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de
maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2122/10, de l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acomiadaments de personal
d'IB3 a Menorca. (BOPIB núm. 128/2 de 21 de maig de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de
maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2116/10, de l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
investigació judicial. (BOPIB núm. 128/2 de 21 de maig de
2010).
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La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de
maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2073/10, de l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a criteris que se segueixen per recaptar la
publicitat a IB3 Televisió. (BOPIB núm. 128/2 de 21 de maig
de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de
maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2117/10, de l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sentència sobre vulneració del dret de
llibertat sindical (I). (BOPIB núm. 128/2 de 21 de maig de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de
maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2118/10, de l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sentència sobre vulneració del dret de
llibertat sindical (II). (BOPIB núm. 128/2 de 21 de maig de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de
maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2119/10, de l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sentència sobre vulneració del dret de
llibertat sindical (III). (BOPIB núm. 128/2 de 21 de maig de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de
maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2120/10, de l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accés de petites productores autòctones a
contractes amb IB3 (I). (BOPIB núm. 128/2 de 21 de maig de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de
maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2121/10, de l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accés de petites productores autòctones a
contractes amb IB3 (II). (BOPIB núm. 128/2 de 21 de maig de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
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La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de maig de 2010, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 1644/10 i 1645/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a investigació interna en relació
amb els esdeveniments succeïts a l'IES Joan Ramis i Ramis el
28 de gener de 2010 (I i II). (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de
2010).

Les 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 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de maig de 2010, debaté
la Pregunta RGE núm. 1646/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S.
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
esdeveniments similars a l'ocorregut a l'IES Joan Ramis i Ramis
a la resta 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 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de maig de 2010, debaté
la Pregunta RGE núm. 1647/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S.
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per evitar fets similars a l'ocorregut a l'IES Joan Ramis
i Ramis 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 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient

i Mobilitat, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre
l'inici del procediment d'elaboració del Pla d'ordenació dels
recursos naturals de S'Albufera de Mallorca (RGE núm.
898/10).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 12 de maig de 2010, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat, qui, acompanyat de la secretària general, del director
general de Biodiversitat, dels gerents d'Espais de Natura i
d'Ibanat, del cap de Premsa i de la cap de Gabinet, informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i

Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sobre la
política del Govern en relació amb les activitats de la
Fundació CIDTUR (RGE núm. 1238/10).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de maig de 2010, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, qui, acompanyat del gerent de CIDTUR i del cap de
Gabinet, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 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 la
política en matèria de Formació Professional (RGE núm.
553/10).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 de maig de 2010, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació,
qui, acompanyat del secretari general, del director general de
Treball, del director del SOIB, del cap de Gabinet i del cap de
Premsa, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

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

Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre la situació actual del Pla de primera infància (RGE núm.
15261/09).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de maig de 2010, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, qui, acompanyat de la directora general de Planificació
i Centres, del director de l'Institut de Primera Infància, 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 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant comissió RGE núm. 1432/10, 1433/10 i 1434/10.

 A la Comissió no permanent de Salut, en sessió de dia 12 de
maig de 2010, s'alterà l'ordre del dia en el sentit d'ajornar les
preguntes esmentades, presentades per la diputada Hble. Sra.
Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a cessaments al 061 després del cas del fals metge, a
nou gerent del Servei d'Emergències 061 i a mesa de negociació
per decidir la reestructuració del 061, publicades amb BOPIB
núm. 123, de 16 d'abril d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Aprovació de l'escrit RGE núm. 15361/09, de solAlicitud de

recaptació de la presència del president de l'Autoritat
Portuària.

 La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 12 de maig de 2010, aprovà
l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual se solAlicita que la comissió adopti l'acord de
recaptar la presència del Sr. Francesc Triay i Llopis, president
de l'Autoritat Portuària, davant aquesta comissió per tal
d'informar en relació amb la continuïtat de la concessió atorgada
al Club Nàutic d'Eivissa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2269/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 965/10, relativa a
política sanitària del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 26
de maig de 2010).

Palma, a 26 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. 965/10,
relativa a política sanitària del Govern de les Illes Balears, la
moció següent.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern mitjançant
la Conselleria de Salut que:

1. Doti la sanitat balear dels recursos econòmics necessaris
incrementant el pressupost sanitari de les Illes Balears almenys
en la quantitat necessària per arribar a la despesa sanitària
efectivament realitzada en el 2009.

2. Compleixi, en concret, els principals compromisos
adquirits pel Parlament de les Illes Balears en el
desenvolupament d’una atenció sanitària centralitzada en el
ciutadà i els usuaris de la sanitat pública posant immediatament
en marxa les ajudes per a malalts celíacs i les millores en les
condicions de desplaçament a l’hospital de referència a Palma
dels pacients i familiars, així com impulsant un pla de xoc
contra les llistes d’espera sanitàries.

3. Impulsi i prioritzi en concret, en el desenvolupament
d’una política sanitària dirigida a la satisfacció i implicació dels
professionals sanitaris, les següents línies d’actuació: esgotar
tots els esforços per cobrir les plantilles d’especialistes que
pateixen mancances, especialment a Eivissa i Menorca; procurar
una aplicació efectiva de la Llei d’igualtat, en relació amb el
compliment per afavorir la conciliació de la vida familiar i la
laboral, així com preveure la campanya d’estiu amb la
contractació de metges de reforç en els serveis on sigui
necessari.



BOPIB núm. 129 -  28 de maig de 2010 4707

4. Derogui el decret d’imposició del català en la sanitat
balear que en l’actualitat a més ha quedat en suspens per a
pràcticament totes les categories sanitàries.

5. Potenciï el 061com a servei centralitzat i coordinat per a
l’atenció de les urgències i emergències de Balears renunciant-
ne a la divisió per àrees de salut.

6. Adopti quantes mesures siguin necessàries per millorar
l’Atenció Primària de Balears dotant els centres dels mitjans
personals i materials que siguin adequats i, en general, per
arribar als objectius de l’Estratègia per a l’Atenció Primària del
segle XXI com a estratègia consensuada.

7. Reintegri els serveis de neurocirurgia i cirurgia
maxilAlofacial en l’àrea de salut d’Eivissa bé mitjançant un
conveni o en l’hospital de Can Misses.

8. Doti les noves infraestructures sanitàries dels recursos
humans i materials necessaris, especialment per a aquells que
s’havien projectat, concretament el Centre de Salut de Sant
Antoni i els centres de salut de Can Picafort i Portocristo, amb
atenció continuada.

9. No renunciï al projecte d’implantació d’una facultat de
Medicina a Balears.

10. Afavoreixi, en l’exercici de les seves responsabilitats
parlamentàries i de govern, la transparència i no impedeixi ni
dificulti l’accés a la informació requerida pels grups
parlamentaris.

Palma, a 21 de maig de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2213/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio
d'alumnes establerta per la legislació vigent. (Mesa de 26 de
maig de 2010).

RGE núm. 2214/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes
matriculats a l'inici del curs acadèmic 2009-2010 en educació
infantil. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2215/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes
matriculats a l'inici del curs acadèmic 2009-2010 en educació
primària. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2216/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes
matriculats a l'inici del curs acadèmic 2009-2010 en educació
secundària. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2217/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assessors tècnics docents de la Conselleria d'Educació i
Cultura. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2218/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assessors docents de la Conselleria d'Educació i Cultura.
(Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2272/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures en relació amb la retallada d'un 65% del pressupost
per a la integració dels immigrants. (Mesa de 26 de maig de
2010).

RGE núm. 2273/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
gestions per aconseguir els descomptes aeris i marítims per als
residents no comunitaris. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2274/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de cooperació que desenvolupa el Centre balear de
Santa Fe (Argentina). (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2275/10, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estalvi de
300.000 euros en el si de les empreses públiques dependents de
la Conselleria de Turisme. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2276/10, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estalvi com
a conseqüència de la creació de l'Agència balear de turisme.
(Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2280/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
educatius de les Illes Balears. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2443/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2444/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2445/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2446/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria d'Economia i
Hisenda. (Mesa de 26 de maig de 2010).
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RGE núm. 2447/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria d'Educació i
Cultura. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2448/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2449/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria d'Innovació, Interior
i Justícia. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2450/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2451/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria de Presidència.
(Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2452/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria de Salut i Consum.
(Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2453/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria de Treball i
Formació. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2454/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria de Turisme. (Mesa
de 26 de maig de 2010).

Palma, a 26 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.

En quins grups del segon cicle de l'educació infantil i dels
ensenyaments obligatoris se supera la ràtio d'alumnes establerta
per la legislació vigent, per centres escolars, a l'illa de Mallorca?

Palma, a 14 de maig de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.

Quants d'alumnes han estat matriculats a l'inici del curs
acadèmic 2009-2010 en l'etapa d'educació infantil, per centres
escolars de Menorca, amb detall per a cada centre del nombre
d'alumnat per cursos i classificat pel país de procedència de
l'alumne/a?

Palma, a 14 de maig de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.

Quants d'alumnes han estat matriculats a l'inici del curs
acadèmic 2009-2010 en l'etapa d'educació primària, per centres
escolars de Menorca, amb detall per a cada centre del nombre
d'alumnat per cursos i classificat pel país de procedència de
l'alumne/a?

Palma, a 14 de maig de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.

Quants d'alumnes han estat matriculats a l'inici del curs
acadèmic 2009-2010 en l'etapa d'educació secundària, per
centres escolars de Menorca, amb detall per a cada centre del
nombre d'alumnat per cursos i classificat pel país de
procedència de l'alumne/a?

Palma, a 14 de maig 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins són, a data d'avui, els assessors tècnics docents de la
Conselleria d'Educació i Cultura, amb indicació del nom i els
llinatges, la forma de provisió de la plaça i el lloc on
desenvolupen la seva tasca com a assessors?

Palma, a 14 de maig 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són, a data d'avui, els assessors docents de la
Conselleria d'Educació i Cultura, amb indicació del nom i els
llinatges, la forma de provisió de la plaça i el lloc on
desenvolupen la seva tasca com a assessors?

Palma, a 14 de maig de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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

Quines mesures té pensat adoptar el Govern de les Illes
Balears davant l'anunci del retall del 65% del pressupost del
Govern central per a la integració dels immigrants?

Palma, a 21 de maig de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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

Quines gestions ha dut a terme el Govern de les Illes Balears
davant el Govern central per aconseguir l'aplicació dels
descomptes aeris i marítims per als residents no comunitaris a
les Illes Balears, d'acord amb la resolució aprovada pel
Parlament de les Illes Balears?

Palma, a 21 de maig de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin coneixement té la conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració sobre el projecte de cooperació que
desenvolupa el Centre Balear de Santa Fe (Argentina)? Quina
valoració fa d'aquest projecte?

Palma, a 21 de maig de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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.

Pot explicar la consellera de Turisme en què ha consistit
l'estalvi de 300.000 euros produït en el si de les empreses
públiques dependents de la Conselleria de Turisme des del seu
nomenament fins a data d'avui? Especifiqueu cadascuna de les
partides donades de baixa i les eventuals altes.

Palma, a 21 de maig de 2010.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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.

Pot explicar la consellera de Turisme en què consistirà
l'estalvi de 300.000 euros com a conseqüència de la creació de
l'Agència Balear de Turisme? Especifiqueu cadascuna de les
partides que es donaran de baixa i, eventualment, les que es
donin d'alta.

Palma, a 21 de maig de 2010.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
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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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de centres, tant públics com privats,
d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació
professional existents a les Illes Balears? Indicau-ne el nombre
d'unitats i places. Detallau-los per municipis i per illes i
expressau quina n'ha estat l'evolució en els darrers cinc anys.

Palma, a 19 de maig 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració o les seves empreses públiques, consorcis i
fundacions a Formentera durant l'any 2010?

Palma, a 21 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria d'Agricultura i Pesca o les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera durant
l'any 2010?

Palma, a 21 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia o les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant l'any 2010?

Palma, a 21 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria d'Economia i Hisenda o les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera durant
l'any 2010?

Palma, a 21 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria d'Educació i Cultura o les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera durant
l'any 2010?

Palma, a 21 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques o les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant l'any 2010?

Palma, a 21 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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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, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia o les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant l'any 2010?

Palma, a 21 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat o les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant l'any 2010?

Palma, a 21 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria de Presidència o les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions a Formentera durant l'any
2010?

Palma, a 21 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria de Salut i Consum o les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera durant
l'any 2010?

Palma, a 21 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
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.

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria de Treball i Formació o les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera durant
l'any 2010?

Palma, a 21 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
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.

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria de Turisme o les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions a Formentera durant l'any
2010?

Palma, a 21 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2502/10, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per reactivar l'economia. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2503/10, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
arran del gravíssim accident de tren del passat 19 de maig.
(Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2504/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
posada en funcionament de l'IES de Sant Antoni de Portmany.
(Mesa de 26 de maig de 2010).
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RGE núm. 2505/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició
d'endeutament dels ajuntaments. (Mesa de 26 de maig de
2010).

RGE núm. 2506/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personació de l'Advocacia d ela comunitat autònoma en una
denúncia interposada pel Partit Popular. (Mesa de 26 de maig
de 2010).

RGE núm. 2507/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau
d'execució de les inversions de l'Estat a les Illes Balears.
(Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2510/10, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora
de l'hàbit escolar de l'alumnat. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2511/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment de la PNL 7653/09. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2512/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
congrés sobre els drets del menor davant les noves tecnologies.
(Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2513/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anàlisi
fidedigna de substàncies abocades a les aigües. (Mesa de 26 de
maig de 2010).

RGE núm. 2520/10, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
serveis d'intermediació laboral a les Pitiüses. (Mesa de 26 de
maig de 2010).

Palma, a 26 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.

Després de les mesures preses pel Govern central, quines
actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes Balears per
tal de reactivar l'economia?

Palma, a 26 de maig de 2010.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa adoptar el conseller de Medi Ambient
i Mobilitat després del gravíssim accident de tren del passat 19
de maig?

Palma, a 26 de maig de 2010.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

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.

Quan pensa el conseller d'Educació i Cultura posar en
funcionament el nou IES de Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 26 de maig de 2010.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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.

Quina opinió li mereix al Molt Hble. Sr. President el decret
que prohibeix als ajuntaments endeutar-se a partir del 31 de
desembre de 2010?

Palma, a 26 de maig de 2010.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 raons per les quals l'Advocacia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears s'ha personat en
defensa de l'equip directiu de la Conselleria de Mobilitat en la
denúncia interposada pel Partit Popular?
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Palma, a 26 de maig de 2010.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ens pot indicar el Molt Hble. Sr. President quin és el grau
d'execució de les inversions de l'Estat a les Illes Balears?

Palma, a 26 de maig de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures es duen a terme des de la Conselleria
d'Educació i Cultura en relació amb la millora de l'hàbit escolar
de l'alumnat de les nostres illes?

Palma, a 25 de maig de 2010.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

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.

Quines són les passes que ha fet la Conselleria d'Habitatge
i Obres Públiques per tal de donar compliment a la Proposició
no de llei RGE núm. 7653/09, aprovada el 23 de febrer de 2010
pel Parlament de les Illes Balears?

Palma, a 25 de maig de 2010.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora la consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració les conclusions del Congrés estatal sobre els drets
del menor davant les noves tecnologies?

Palma, a 25 de maig de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Disposa la Direcció General d'Emergències d'algun sistema
per determinar de manera fidedigna la naturalesa d'una
substància abocada a les aigües?

Palma, a 25 de maig de 2010.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures té previstes la Conselleria de treball i
Formació en relació amb els serveis d'intermediació laboral a
les Pitiüses de cara a la temporada turística?

Palma, a 26 de maig de 2010.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2223/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mapes escolars de les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera. (Mesa de 26 de maig de 2010).

RGE núm. 2455/10, dels Grups Parlamentaris Socialista,
BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, a favor de la
investigació dels crims del franquisme. (Mesa de 26 de maig de
2010).

Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 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 juliol del 2009, en resposta de la llavors consellera
d’Educació a una pregunta del Grup Popular, se’ns comunicava
que els mapes escolars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera estaven en fase final de disseny de la web de la
conselleria i que tot just es poguessin acabar en format i
contingut es farien públics.

Aquest document ha anat precedit d’una llarga demanda
sobretot dels agents educatius, però també per part de diferents
formacions polítiques i, entre aquestes, del Partit Popular.

En teoria -i també d’acord amb informacions oficials-
aquests mapes escolars s’han integrat amb les esmenes
formulades pels diferents consells escolars de les Illes Balears,
tot amb l’objectiu i premissa que el mapa escolar fos dinàmic i
fàcilment modificable cada any.

La versió preparada per la Conselleria d’Educació havia
d’estar disponible a la pàgina web ja el juliol del 2009, consultat
aquest recurs a internet no hi apareixen aumon aquests
documents fonamentals per a una correcta planificació de les
infraestructures educatives.

Així, el Grup Popular entén que ja s’ha exhaurit el temps de
prova i que és important disposar d’aquests instruments de
planificació educativa i per tant presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en el Parlament de les Illes Balears els
mapes escolars de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera en un termini màxim de tres mesos i a obrir-ne un
termini de presentació d’esmenes i propostes per part de tots els
agents educatius i formacions polítiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar que el Govern de l’Estat financiï la
construcció dels centres escolars contemplats al mapa escolar de
cadascuna de les illes.

Palma, a 14 de maig de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

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, els Grups
Parlamentaris Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-Verds i
mixt -amb el parer favorable de la Sra. Marián Suárez i la Sra.

Esperança Marí- presenten la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Els processos de transició des de règims dictatorials cap a
règims democràtics s’han de regir, d’acord amb el que han
establert les Nacions Unides, pels principis de veritat, justícia i
reparació. L’objectiu de la reconciliació no és assolir sobre la
base de la impunitat, sinó sobre les bases de l’acció de la justícia
per als que hagin comès crims i de la reparació a les víctimes.

En el cas espanyol, la transició a la democràcia va ser
possible gràcies a un important esforç de reconciliació per part
de diferents sectors socials i polítics. Passats trenta anys cal
completar el procés transicional amb una adequada aplicació
dels principis abans esmentats, només així s’haurà conclòs
vertaderament el procés democràtic. 

La llei espanyola 52/2007, anomenada de memòria històrica,
juntament amb la normativa que la desenvolupa, constitueix una
passa endavant en qüestions com el reconeixement de les
víctimes, però ha de ser completada amb una adequada actuació
dels poders públics i de la justícia en assumptes com la
identificació de les víctimes i la investigació dels crims del
franquisme.

Experts en dret penal internacional de tot el món
coincideixen en la necessitat d’abordar aquesta investigació dels
crims de la guerra civil espanyola i de la posterior dictadura. La
seva més que probable tipificació com a crims de guerra i crims
contra la humanitat en determina la imprescriptibilitat i la no
afectació per la Llei d’amnistia del 1977, exclusivament referida
a delictes polítics.

És per aquest motiu que resulten elevadament preocupants
els actuals intents d’impedir aquesta investigació.

Per tots aquests motius, els grups abans esmentats presenten
la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears es declara favorable a la
investigació dels crims del franquisme que ha de permetre
completar la transició a la democràcia amb una adequada
aplicació dels principis -internacionalment reconeguts- de
veritat, justícia i reparació.

Palma, a 15 de maig de 2010.
El portaveu del Grup Parlamentari Socialista:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
El portaveu del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i

PSM-Verds:
Gabriel Barceló i Milta.
Les diputades del Grup Parlamentari Mixt:
Marián Suárez i Ferreiro.
Esperança Marí i Mayans.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 465/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a cost del Festival
Internacional de Cinema de Mallorca. (BOPIB núm. 115, de 12
de febrer de 2010).

Quin cost té per a la Conselleria de Turisme o l'IBATUR el
Festival Internacional de Cinema de Mallorca (MAIF)?

L'IBATUR va resoldre aquest conveni en data 27 de gener
de 2010.

Contra la resolució es va interposar un recurs de reposició
que es va contestar per la presidenta de l'IBATUR, en data de
19 de març de 2010, per la qual es desestimava el recurs
interposat i se li donava peu a interposar un recurs contenciós
administratiu. A l'IBATUR no li consta a dia d'avui la formalitat
de la interposició d'aquest recurs contenciós, si bé els mitjans de
comunicació se n'han fet ressò.

Per altra banda, un dels esdeveniments programats dins la
promoció del MAIF era un concert del Sr. Paco de Lucía al
Festival de la Berlinale, el 18 de febrer de 2010. Atesa la data
en què es va resoldre el conveni amb MAIF i la imatge negativa
que la dissolució d'aquest concert hagués pogut tenir per als
interessos de les illes, l'IBATUR es va fer càrrec d'aquest
esdeveniment i va decidir tramitar l'oportú expedient de
contractació amb l'empresa que gestionava el concert, l'execució
de la qual va suposar una despesa pera l'IBATUR de 240.822
euros.

Palma, 10 de maig de 2010.
La consellera de Turisme:
Joana Barceló i Martí.

Ordre de Publicació
B)

A les preguntes RGE núm. 779 i 780/10, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relatives a nova
estructura de la Conselleria de Turisme. (BOPIB núm. 118, de
5 de març de 2010).

Quina serà la nova estructura organitzativa de la
Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears? Quins
són els nous nomenaments que ha fet o que pensa fer dins el
seu departament la nova consellera de Turisme del Govern de
les Illes Balears?

La Conselleria de Turisme, a dia d'avui manté la mateixa
estructura que hi havia anteriorment, amb la diferència que s'han
reduït alguns alts càrrecs, com són els directors d'IMET, el
CITTIB i l'IQT, tots ells departaments dependents de l'empresa
pública INESTUR.

Per altra banda, els diferents nomenaments que s'han duit a
terme són:
• Consellera de Turisme: Joana Barceló i Martí.
• Secretària General: Montserrat Berini Pérez.
• Director General de Promoció Turística: Vicent Torres.
• Gerent de l'INESTUR: Antoni Munar i Cardell.
• Assessora Tècnica: Azucena Jiménez Ruíz.

Per altra banda, recordam que la consellera de Turisme ja va
explicar en compareixença voluntària a la Comissió de Turisme
la nova estructura organitzativa.

Palma, 10 de maig de 2010.
La consellera de Turisme:
Joana Barceló i Martí.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 1106/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, relativa a Servei de Salut a
Eivissa i Formentera (I). (BOPIB núm. 122, de 9 d'abril de
2010).

Quina és la llista d'espera que hi ha en l'actualitat per fer-
se una prova TAC a Can Misses?

El tancament provisional de febrer de 2010 és de 376
pacients, un 40% menys respecte el mateix mes de l'any
anterior.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 1107/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, relativa a Servei de Salut a
Eivissa i Formentera (II). (BOPIB núm. 122, de 9 d'abril de
2010).

Quantes persones residents a Formentera es varen fer una
prova TAC de Can Misses els anys 2007, 2008 i 2009?

Any 2007: 62 pacients.
Any 2008: 70 pacients.
Any 2009: 77 pacients.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 1108/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, relativa a Servei de Salut a
Eivissa i Formentera (III). (BOPIB núm. 122, de 9 d'abril de
2010).

Quantes persones residents a Formentera varen ser
traslladades amb helicòpter des de l'Hospital de Formentera
fins a Eivissa els anys 2007, 2008 i 2009? Quin és el cost de
cada un d'aquests trasllats?

Any 2007: 152 pacients.
Any 2008: 143 pacients.
Any 2009: 161 pacients.
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El cost d'aquests és una quantitat fixa, producte del contracte
amb l'empresa que efectua tot tipus de trasllats realitzats des de
Formentera.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 1109/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, relativa a Servei de Salut a
Eivissa i Formentera (VI). (BOPIB núm. 122, de 9 d'abril de
2010).

Quantes persones residents a Formentera varen ser
traslladades amb helicòpter des de l'Hospital de Formentera
fins a Eivissa per fer-se un TAC els anys 2007, 2008 i 2009?
Quin és el cost de cada un d'aquests trasllats?

Any 2007: 58 pacients.
Any 2008: 68 pacients.
Any 2009: 62 pacients.

El cost d'aquests és una quantitat fixa, producte del contracte
amb l'empresa que efectua tot tipus de trasllats realitzats des de
Formentera.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 1219/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a data
entrega estudi sobre necessitats sanitàries a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 122, de 9 d'abril de 2010).

Quina és la data acordada amb el CES per a l'entrega de
l'estudi encarregat per la Conselleria de Salut i Consum, sobre
les necessitats sanitàries de les Illes Balears?

El compromís acordat amb el CES fou per dia 31 de
desembre de 2009. A finals de l'any passat el CES va realitzar
una presentació amb els avanços del treball i actualment el
treball es troba sota les valoracions de la Comissió Permanent
del CES.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 1220/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a funcions
de coordinador sanitari a l'Àrea de Salut de Menorca. (BOPIB
núm. 122, de 9 d'abril de 2010).

Qui du a terme les funcions de coordinador sanitari a
l'Àrea de Salut de Menorca?

Dins la Conselleria de Salut i Consum no existeix la figura
de coordinador sanitari a l'Àrea de Salut de Menorca.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 1221/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a funcions
de coordinador amb l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 122, de 9 d'abril de 2010).

Qui du a terme les funcions de coordinador sanitari a
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera?

Dins la Conselleria de Salut i Consum no existeix la figura
de coordinador sanitari a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 1222/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a temps
d'espera per visitar el pneumòleg. (BOPIB núm. 122, de 9
d'abril de 2010).

Quin és el temps d'espera a Eivissa per visitar el
pneumòleg quan el metge de família sospita un càncer de
pulmó?

El metge de família té al seu abast diferents circuits
assistencials davant la sospita d'un càncer de pulmó. Pot
procedir a la petició de proves complementàries que puguin
contribuir al diagnòstic i a la derivació al pneumòleg per via
preferent, es pot posar en contacte directament amb
pneumologia, realitzar una interconsulta preferent o derivar a
urgències segons la situació clínica del pacient. També existeix
la possibilitat d'enviar-lo per a un estudi, ingressant-lo al servei
de pneumologia per accelerar els tràmits de l'estudi. En
qualsevol cas, l'estimació de temps d'espera es situa entorn als
7-10 dies.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 1223/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a temps
d'espera per visitar el pneumòleg (III). (BOPIB núm. 122, de
9 d'abril de 2010).
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Quin és el temps d'espera a Menorca per visitar el
pneumòleg quan el metge de família sospita un càncer de
pulmó?

El metge de família té al seu abast diferents circuits
assistencials davant la sospita d'un càncer de pulmó. Pot
procedir a la petició de proves complementàries que puguin
contribuir al diagnòstic i a la derivació al pneumòleg per via
preferent, es pot posar en contacte directament amb
pneumologia, realitzar una interconsulta preferent o derivar a
urgències segons la situació clínica del pacient. També existeix
la possibilitat d'enviar-lo per a un estudi, ingressant-lo al servei
de pneumologia per accelerar els tràmits de l'estudi. En
qualsevol cas, l'estimació de temps d'espera es situa entorn als
7-10 dies.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 1224/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a temps
d'espera per visitar el pneumòleg (IV). (BOPIB núm. 122, de
9 d'abril de 2010).

Quin és el temps d'espera a Mallorca per visitar el
pneumòleg quan el metge de família sospita un càncer de
pulmó?

El metge de família té al seu abast diferents circuits
assistencials davant la sospita d'un càncer de pulmó. Pot
procedir a la petició de proves complementàries que puguin
contribuir al diagnòstic i a la derivació al pneumòleg per via
preferent, es pot posar en contacte directament amb
pneumologia, realitzar una interconsulta preferent o derivar a
urgències segons la situació clínica del pacient. També existeix
la possibilitat d'enviar-lo per a un estudi, ingressant-lo al servei
de pneumologia per accelerar els tràmits de l'estudi. En
qualsevol cas, l'estimació de temps d'espera es situa entorn als
7-10 dies.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 1225/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a temps
d'espera per ser intervingut de cirurgia toràcica. (BOPIB núm.
122, de 9 d'abril de 2010).

Quin és el temps d'espera  a Eivissa per ser intervingut pel
Servei de Cirurgia Toràcica quan es confirma un diagnòstic de
càncer de pulmó?

A l'Hospital de Can Misses no es realitzen intervencions de
cirurgia toràcica. La llista d'espera de cirurgia toràcica és única
per a totes les Illes Balears i és la de l'Hospital Universitari Son
Dureta, que ha estat contestat a la pregunta escrita 1228/2010.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 1226/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a temps
d'espera per ser intervingut de cirurgia toràcica(II). (BOPIB
núm. 122, de 9 d'abril de 2010).

Quin és el temps d'espera  a Formentera per ser intervingut
pel Servei de Cirurgia Toràcica quan es confirma un
diagnòstic de càncer de pulmó?

A l'Hospital de Formentera no es realitzen intervencions de
cirurgia toràcica. La llista d'espera de cirurgia toràcica és única
per a totes les Illes Balears i és la de l'Hospital Universitari Son
Dureta, que ha estat contestat a la pregunta escrita 1228/2010.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 1227/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a temps
d'espera per ser intervingut de cirurgia toràcica (III). (BOPIB
núm. 122, de 9 d'abril de 2010).

Quin és el temps d'espera  a Menorca per ser intervingut
pel Servei de Cirurgia Toràcica quan es confirma un
diagnòstic de càncer de pulmó?

A l'Hospital Mateu Orfila no es realitzen intervencions de
cirurgia toràcica. La llista d'espera de cirurgia toràcica és única
per a totes les Illes Balears i és la de l'Hospital Universitari Son
Dureta, que ha estat contestat a la pregunta escrita 1228/2010.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 1228/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a temps
d'espera per ser intervingut de cirurgia toràcica (IV). (BOPIB
núm. 122, de 9 d'abril de 2010).

Quin és el temps d'espera  a Mallorca per ser intervingut
pel Servei de Cirurgia Toràcica quan es confirma un
diagnòstic de càncer de pulmó?
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En pacients amb confirmació de càncer de pulmó que
requereixen intervenció està habilitat a l'Hospital Universitari
Son Dureta un circuit ràpid. El temps d'atenció d'aquest circuit
depèn de l'avaluació prèvia del pacient per l'especialista, de
l'existència de malalties intercurrents o de la indicació de
realitzar actuacions terapèutiques prèvies a la intervenció (per
exemple radioteràpia o quimioteràpia), els quals determinen el
temps efectivament programable per al pacient. En temps
programable per al pacient l'espera per intervenció quirúrgica se
situa en un rang inferior a 30 dies.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 1229/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
quantitat pressupostada per al 2010 en concepte de despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 122, de 9 d'abril de 2010).

Quina és la quantitat pressupostada per al 2010 en
concepte de despesa farmacèutica per recepta, per actius i
pensionistes? Desglosseu-ho per centres de salut.

La quantitat aprovada en els pressuposts per al 2010 a la
partida de despesa farmacèutica és de 189.992.437euros i no ve
desglossada en els conceptes demanats.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 1310/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberà, relativa a
instalAlacions EBAP Polígon Son Rossinyol (I). (BOPIB núm.
123, de 16 d'abril de 2010).

Quin és el cost d'adquisició o quin és el lloguer mensual de
l'edifici que acull noves instalAlacions de l'Escola Balear
d'Administració Pública (EBAP) al Polígon de Son Rossinyol
de Palma?

L'import del lloguer mensual corresponent al
sotsarrendament de la part de l'edifici de Son Rossinyol destinat
a les dependències de l'EBAP és de 36.089,31 euros (IVA
inclòs). S'adjunta una còpia del contracte de sotsarrendament.

El contracte esmentat a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Palma, 29 d'abril de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 1643/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a mitjana
de lectors a les Illes Balears. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril
de 2010).

Quina és la mitjana de lectors de les Illes Balears?
Especificau en forma percentual i quantitatiu per Illes.

• Població lectoral habitual a les Illes Balears: 41,3%
• Població lectora ocasional a les Illes Balears: 18,4%
• Població no lectora a les Illes Balears: 40,4%

Per illes, els menorquins són els que més llegeixen (un
62,3% es declaren lectors habituals); a l'altra extrem, les
Pitiüses és on s'enregistra un menor percentatge de població
lectora (58%), seguida de prop per Mallorca (58,6).

Si comparam aquestes dues dades, resultat de l'enquesta
encarregada per la Conselleria d'Educació i Cultura a la
Fundació Gadeso amb l'estudi realitzat pel Ministeri de Cultura,
obtenim que els resultats dels hàbits de lectura són prou
semblants, tota vegada que les dades del Ministeri consideren
un 55,3% de la població illenca com a població lectora, un
percentatge semblant a la suma de la població lectora habitual
i ocasional, segons la distinció feta per Gadeso, la qual donaria
un 59,7%, alguns punts per sobre dels resultats ministerials. Cal
tenir en compte que aquestes xifres suposen un augment
percentual de tres punts respecte de les dades obtingudes en la
primera de les enquestes efectuades dins el Pla foment de la
lectura engegat pel Govern, corresponent a l'exercici de 2008.

Palma, 3 de maig de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 1654/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a nou
centre escolar d'Alaior. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de
2010).

L'Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals,
que depèn de la Conselleria d'Educació i Cultura, ha remès el
projecte modificat del nou centre escolar d'Alaior a
l'ajuntament d'aquest municipi?

L'IBISEC ha remès a l'Ajuntament d'Alaior tots els
documents necessaris per al bon fi d'obra, ja finalitzada,
recepcionada i emesa la certificació de la liquidació. Entre
aquests documents està el projecte modificat, que ha estat
aprovat per l'ajuntament.

Palma, 3 de maig de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.
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Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 1655/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a cost
del subministrament elèctric de la nova escola d'Alaior.
(BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

L'Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals,
que depèn de la Conselleria d'Educació i Cultura, ha abonat
a l'Ajuntament d'Alaior els costos de subministrament elèctric
de la nova escola durant tots els mesos que ha estat en
funcionament la nova escola? Quin cost ha representat?

L'IBISEC no ha abonat a l'Ajuntament d'Alaior cap cost en
concepte de subministrament d'energia elèctrica pel consum del
nou centre d'Alaior ni cap altre concepte.

Durant l'obra el contractista és el que paga el
subministrament i quan comença a funcionar el centre és
l'ajuntament pertinent que està obligat a contractar dit
subministrament.

Palma, 3 de maig de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 1656/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
pèrdua de 9 milions d'euros de fons europeu. (BOPIB núm.
124, de 23 d'abril de 2010).

En els mitjans de comunicació ha aparegut la noticia que
el Govern de les Illes Balears havia perdut 9 milions d'euros de
fons europeus, per quina raó s'han perdut aquests doblers?, a
quins projectes d'obra s'havien de destinar aquests doblers?

El DOCUP de Balears per al període 2000-2006, FEDER,
programa una despesa per a tot el període de 194.386.120euros,
distribuïda en dos trams: tram regional a càrrec de la CAIB de
143.456.245 euros i un tram pluriregional a càrrec de
l'Administració General de l'Estat (AGE) per un import de
50.929.875 euros.

A data d'avui, el Govern de les Illes Balears ha certificat
148.597.492 euros, un 103,58% de la despesa programada i
l'Administració General de l'Estat ha certificat 46.647.222,52
euros,  equivalents al 91,59% de la seva despesa programada.

Aquestes variacions en la despesa certificada per part de
l'Administració General de l'Estat suposen una pèrdua d'inversió
del fons FEDER xifrada en 4.282.652.
• L'ICEX (Mesura 1.5 del DOCUP).
• Reforçament del potencial humà en investigació, ciència i

tecnologia (Mesura 3.1 del DOCUP).
• Projectes d'investigació, innovació i desenvolupament

tecnològic (Mesura 3.2 del DOCUP).
• Equipament científic tecnològic (Mesura 3.3 del DOCUP).
• Transferència i difusió tecnològica (Mesura 3.4 del

DOCUP).
• Centres públics d'investigació i centres tecnològics (Mesura

3.5 del DOCUP).
• Assistència tècnica (Mesura 6.1 del DOCUP).

Palma, 11 de maig de 2010.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 1657/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
destí dels fons europeus anunciats pel Sr. Jaume Garau,
director general de Fons Europeus. (BOPIB núm. 124, de 23
d'abril de 2010).

En els mitjans de comunicació va aparèixer la notícia que
el Govern de les Illes Balears, segons el director general de
Fons Europeus, Sr. Jaume Garau, estimava en 50 milions
d'euros els fons europeus que li corresponien a Balears. A quin
projecte anaven destinats? Desglossau-ne degudament les
quantitats, projecte i terminis.

La despesa de 50.929.875 euros a càrrec de l'AGE es
distribuïa en les següents finalitats:
• 4.698.000 euros a l'ICEX (Mesura 1.5 del DOCUP).
• 3.252.987 euros, reforçament del potencial humà en

investigació, ciència i tecnologia (Mesura 3.1 del DOCUP).
• 15.425.066 euros, projectes d'investigació, innovació i

desenvolupament tecnològic (Mesura 3.2 del DOCUP).
• 7.609.320 euros, equipament científic tecnològic (Mesura

3.3 del DOCUP).
• 3.900.000 euros, transferència i difusió tecnològica (Mesura

3.4 del DOCUP).
• 12.570.144 euros, centres públics d'investigació i centres

tecnològics (Mesura 3.5 del DOCUP).
• 3.454.358 euros, societat de la informació (Mesura 3.6 del

DOCUP).
• 20.000 euros, assistència tècnica (Mesura 6.1 del DOCUP).

Palma, 11 de maig de 2010.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2263/10, del Govern de les Illes Balears, relatiu

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de maig de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller de
Medi Ambient i Mobilitat, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre l'accident del tren que
cobreix la línia Manacor-Palma que tengué lloc dia 19 de maig
de 2010.



4720 BOPIB núm. 129 -  28 de maig de 2010

Així mateix, conformement amb els articles 95 i 96 del
Reglament de la cambra i per la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la Mesa acorda que aquesta solAlicitud
de compareixença es tramiti pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

de llei RGE núm. 2143/10, de funció pública de les
administracions de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de maig de 2010, atès l'escrit RGE núm. 2277/10, 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 de llei esmentat, publicat al
BOPIB núm. 128/1, de 21 de maig d'enguany, en vuit dies,
comptadors a partir de dia 8 de juny d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de l'aplicació del procediment d'urgència a la

Proposició no de llei RGE núm. 2140/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de maig de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2484/10,
presentat pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, i acorda de retirar l'aplicació del procediment d'urgència
a la proposició no de llei esmentada, presentada per aquest grup,
relativa a pagaments de drets de propietat intelAlectual per part
dels ajuntaments i publicada al BOPIB núm. 128/2, de 21 de
maig d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 2481/10, dels grups

parlamentaris Popular, Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-
Verds i Mixt. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de maig de 2010, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pels grups parlamentaris Popular, Socialista, BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i Mixt, mitjançant el qual se solAlicita de
la Mesa de la Comissió d'Ordenació Territorial la creació d'una
ponència per estudiar la possibilitat d'assolir un ampli consens
parlamentari i social en relació a una llei del sòl de les Illes
Balears, i n'acorda la tramesa a la Comissió d'Ordenació
Territorial.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Renúncia al càrrec de presidenta de la Comissió de

Cultura, Educació i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de maig de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2266/10,
presentat per la diputada Sra. Aina Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, i resta assabentada de la seva renúncia
al càrrec de presidenta de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Substitucions a la Comissió d'Assumptes Socials i a la

Comissió de Cultura, Educació i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de maig de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2267/10,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i resta assabentada
que la diputada Sra. Aina Rado i Ferrando serà substituïda pel
diputat Sr. Josep Carretero i Niembro a la Comissió
d'Assumptes Socials i a la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

C)
Substitució a la Comissió d'Economia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de maig de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2270/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i resta assabentada que
el diputat Sr. Josep Juan i Cardona serà substituït pel diputat Sr.
Miquel Jerez i Juan a la Comissió d'Economia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
Nomenament de personal funcionari.

Resolució en matèria de personal

Atès que la Mesa en sessió de dia 12 de maig de 2010
aprovà amb caràcter definitiu la proposta de dia 18 de març de
2010 i la proposta de modificació de la relació de llocs de feina
i de l’organigrama i d’altres acords en relació amb la
reorganització de la Secció de Protocol de dia 20 d’abril de
2010 de l’Oficialia Major, relatives ambdues a la reorganització
de l’actual Secció de Protocol, en el sentit de subdividir-la en
dues seccions, la de Protocol i la de Relacions Institucionals, al
front de les quals hi haurà dos cap de secció, el de Protocol i el
de Relacions Institucionals.

Atès que, d’entre altres, s’ha adoptat l’acord d’aprovar un
pla d’ordenació de recursos humans que suposa que l’actual
titular de la Secció de Protocol Sr. Joaquín Jaume i Mas passi a
ser titular de la nova plaça de cap de secció de Relacions
Institucionals, des de la data en què es publiqui al BOPIB la
convocatòria per cobrir la plaça de cap de secció de Protocol.

Atès que la convocatòria assenyalada al paràgraf anterior
s’ha publicat al BOPIB núm. 128/2, de 21 de maig de 2010.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa dia 12 de maig de
2010 i atès el que es disposa a l’article 38, apartats b) i h), de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i a l'article 15 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1. El cessament del Sr. Joaquín Jaume i Mas com a titular de la
plaça de cap de secció de Protocol des de dia 20 de maig de
2010.

2. El nomenament del Sr. Joaquín Jaume i Mas com a cap de
secció de Relacions Institucionals del Parlament de les Illes
Balears, amb caràcter de funcionari de carrera del cos tècnic de
gestió, del grup A2 (B) i nivell de complement de destí 24; amb
efectes econòmics i administratius des de dia 21 de maig de
2010.

3. Que contra la present resolució es poden interposar els
recursos prevists a l’article 77 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears, en els termes i terminis que s'hi
estableixen.

A la seu del Parlament, a 21 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
Tribunal qualificador de la convocatòria per al proveïment

de la plaça de cap de secció de Protocol, adscrita a la Secció
de Protocol, del Parlament de les Illes Balears mitjançant
concurs-oposició per promoció interna.

D'acord amb la base quarta de les publicades per a la
convocatòria indicada al BOPIB núm. 128/2, de 21 de maig
d'enguany, el tribunal qualificador estarà constituït per les
persones següents:

Presidenta: 
Sra. Aina Rado i Ferrando, presidenta de la Mesa del
Parlament.
Suplent: Sra. Isabel Alemany i Moyà, vicepresidenta
primera de la Mesa del Parlament.

Vocal:
Sr. Pere Rotger i Llabrés, vicepresident segon de la Mesa
del Parlament.
Suplent: Sr. Eduard Riudavets i Florit, secretari primer de la
Mesa del Parlament.

Vocal:
Sr. Lluís Isern i Estela, lletrat oficial major.
Suplent: Sr. Joan Ferrer i Cánaves, lletrat.

Vocal designat per la Junta de Personal:
Sra. Francisca Sancho i Lladó.
Suplent: Sra. Gabriela Tous i Salas.

Secretari:
Sr. Francisco Jiménez i Bestard, cap de Recursos Humans.
Suplent: Joana Maria Vives i Alario, cap de servei de l'Àrea
d'Assistència Tècnica Parlamentària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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F)
Tribunal qualificador de la convocatòria per al proveïment

d'una plaça d'administratiu, adscrit a la Secció de Relacions
Institucionals, del Parlament de les Illes Balears mitjançant
concurs-oposició per promoció interna.

D'acord amb la base quarta de les publicades per a la
convocatòria indicada al BOPIB núm. 128/2, de 21 de maig
d'enguany, el tribunal qualificador estarà constituït per les
persones següents:

Presidenta:
Sra. Isabel Alemany i Moyà, vicepresidenta primera de la
Mesa del Parlament.
Suplent: Sr. Pere Rotger i Llabrés, vicepresident segon de la
Mesa del Parlament.

Vocal:
Sr. Eduard Riudavets i Florit, secretari primer de la Mesa
del Parlament. 
Suplent: Sr. Pere Palau i Torres, secretari segon de la Mesa
del Parlament.

Vocal:
Sr. Lluís Isern i Estela, lletrat oficial major.
Suplent: Sra. Esperança Munar i Pascual, lletrada.

Vocal designat per la Junta de Personal:
Sr. Jaume Riera i Pou.
Suplent: Sr. Jaume Cantallops i Nicolau.

Secretari:
Sr. Francisco Jiménez i Bestard, cap de Recursos Humans.
Suplent: Joana Maria Vives i Alario, cap de servei de l'Àrea
d'Assistència Tècnica Parlamentària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de maig de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 128/2, de 21 de maig
de 2010.

- Pàg. 4670. Informacions, apartat F), punt 21.

On diu: 
S'afegeix un punt 3 a la disposició final tercera amb el

contingut següent:

Hi ha de dir: 
S'afegeix un punt 3 a la disposició final amb el contingut

següent:

-  Pàg. 4676 i 4682. Informacions, apartats I) i J), base
cinquena, 5.1.6. Estudis i altres títols, b).

On diu: 

3. Per màsters universitaris i/o similars o
equivalents d'entre 600 i 1.200 hores o més

0,75 punts
cadascun

Hi ha de dir: 

3. Per màsters universitaris i/o similars o
equivalents de més de 1.200 hores

0,75 punts
cadascun

- Pàg. 4681. Informacions, apartat J), base cinquena, 5.1.1.
Grau personal.

On diu:

2. Per posseir un grau personal consolidat i
reconegut superior en un nivell al nivell 24 5

Hi ha de dir:

2. Per posseir un grau personal consolidat i
reconegut superior en un nivell al nivell 24 5,5

On diu:

6. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut
inferior en tres o més nivells al nivell 24 0

Hi ha de dir:

6. Per posseir un grau personal consolidat i
reconegut inferior en tres o més nivells al nivell 24 0,75
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