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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de maig de 2010, aprovà la Llei del Consell Audiovisual de
les Illes Balears.

Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A)
LLEI DEL CONSELL AUDIOVISUAL DE LES ILLES

BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El capítol VI del títol IV de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears regula els òrgans de consulta i assessorament de la
comunitat autònoma, entre els quals inclou, en l’article 77, el
Consell Audiovisual de les Illes Balears. D’acord amb aquest
precepte, el Consell Audiovisual es configura com una entitat
pública independent, la missió de la qual és vetllar pel
compliment, en els mitjans de comunicació social de titularitat
pública, dels principis rectors del model audiovisual, missió en
què s’inclouen, en concret, les funcions següents: promoure les
condicions per garantir la informació veraç, objectiva i neutral;
promoure la societat de la informació; garantir l’accés dels
grups polítics i socials representatius als mitjans de comunicació
social; fomentar el pluralisme lingüístic en els mitjans de
comunicació; fer complir els principis que inspiren el model
lingüístic de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears; i
garantir i afavorir l’accés de les persones amb discapacitat
auditiva o visual als mitjans de comunicació social i a les noves
tecnologies. El precepte estatutari esmentat també determina el
sistema d’elecció del Consell Audiovisual, atribuint el
nomenament dels seus membres al Parlament per una majoria
reforçada de tres cinquenes parts, i remet a la llei la regulació de
la composició i les funcions concretes del Consell.

D’altra banda, l’article 92 de l’Estatut d’Autonomia, inclòs
en el títol V, relatiu als mitjans de comunicació social, estableix
que correspon al Consell Audiovisual vetllar pel respecte dels
drets, les llibertats i els valors constitucionals i estatutaris dels
mitjans de comunicació social, en els temes establerts en
l’article 77. Aquesta declaració suposa, per tant, una extensió de
l’exercici de les funcions previstes en aquest article 77 a tots els
mitjans de comunicació, amb el resultat de convertir el Consell
Audiovisual no només en òrgan de supervisió del sector
audiovisual públic, sinó de tot el sector audiovisual en general
pel que fa a la garantia dels drets i valors bàsics que es veuen
afectats per l’activitat de comunicació audiovisual.

Les determinacions de l’Estatut d’Autonomia respecte del
Consell Audiovisual configuren les línies bàsiques d’aquest
òrgan pel que fa a les seves funcions i a la forma d’elecció.
Alhora, donen unes directrius prou precises al legislador per
fer-ne el desplegament corresponent i regular tots els altres
aspectes necessaris per al funcionament del Consell
Audiovisual.
 

II

Les previsions de l’Estatut d’Autonomia estan en plena
sintonia amb el valor i el significat que actualment tenen les
autoritats reguladores audiovisuals en el context europeu i de les
legislacions de la majoria dels estats que ens són més propers.

Tot i que a l’Estat espanyol encara no existeix una autoritat
reguladora audiovisual d’àmbit general, són diverses les
comunitats autònomes que les han creat (Andalusia, Catalunya
i Navarra) i la seva implantació es troba molt consolidada en
l’àmbit de la Unió Europea. De fet, aquesta implantació es pot
considerar actualment com una exigència derivada del dret
comunitari, en relació amb la qual l’Estatut balear és plenament
coherent.

La creació d’autoritats reguladores dotades d’un estatut
d’independència respecte del govern s’ha considerat com un
element necessari per tal de protegir de la millor manera
possible l’exercici dels drets i de les llibertats inherents a la
comunicació audiovisual, garantint que aquests drets no quedin
sotmesos a ingerències indegudes i a influències que puguin
comprometre i posar en perill el pluralisme.

La creació d’autoritats audiovisuals i l’exigència de la seva
independència han estat considerades pel Consell d’Europa, el
qual va adoptar la Recomanació de 20 de desembre de 2000, per
la qual s’insta els estats membres a crear-les i a dotar-les d’un
marc jurídic que els permeti exercir les seves funcions de forma
transparent i independent. El mateix Consell d’Europa ha
adoptat més recentment (26 de març de 2008) una declaració del
Comitè de Ministres en la qual es reitera el contingut de la
Recomanació de l’any 2000 i es formulen diversos criteris sobre
el contingut de la regulació de les autoritats audiovisuals pel que
fa a la necessitat que l’elecció dels membres que les componen
sigui fruit d’una decisió parlamentària; a l’establiment d’un
règim d’incompatibilitats que impedeixi la influència del poder
polític o de les persones o societats que tenen interessos en
empreses o organismes del sector audiovisual; i a l’abast que
han de tenir les funcions atribuïdes a aquestes autoritats.

A banda d’aquestes recomanacions del Consell d’Europa,
s’ha de destacar especialment l’impacte que ha tingut sobre
aquesta qüestió la reforma de la Directiva 89/552 del Consell de
la Unió Europea, sobre coordinació de les disposicions legals
dels estats membres relatives a l’exercici d’activitats de
radiodifusió televisiva (televisió sense fronteres). Amb la
reforma efectuada amb la Directiva 2007/65 del Parlament
Europeu i del Consell, es pot entendre que l’existència
d’autoritats audiovisuals independents ha esdevingut un requisit
de dret comunitari, ja que, si bé es reconeix als estats membres
la llibertat d’escollir les formes que poden tenir els organismes
encarregats de vetllar pel compliment de la normativa
audiovisual, aquest reconeixement es fa a partir del principi que
aquests organismes o autoritats han de ser independents, amb la
finalitat de garantir que l’aplicació de la Directiva es faci de
forma imparcial i transparent i de fomentar el pluralisme dels
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mitjans de comunicació (apartat 65 del preàmbul i apartat 27 de
la part dispositiva que inclou un article 23 introduït a la
directiva reformada).

III

El que s’acaba d’exposar determina l’existència d’un doble
mandat adreçat al Parlament perquè estableixi i reguli per llei el
Consell Audiovisual de les Illes Balears, que deriva de l’Estatut
d’Autonomia i del dret comunitari. Aquest mandat incorpora,
com és obvi, l’adopció d’un model que garanteixi el principi
d’independència d’aquest organisme i que se’l doti d’un perfil
institucional coherent amb les característiques i funcions que ha
de tenir i desenvolupar un organisme d’aquesta naturalesa.

La Llei del Consell Audiovisual de les Illes Balears crea
aquest organisme i el defineix com l’autoritat independent que
actua en l’àmbit de la comunicació audiovisual. La llei segueix,
doncs, el perfil que determina el marc europeu i de dret
comparat en relació amb aquest tipus d’institució, la qual cosa
comporta el reconeixement de personalitat jurídica pròpia i
l’atribució d’un règim d’autonomia organitzativa i de
funcionament (article 2).

D’acord amb el que estableix l’article 77 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, l’àmbit d’actuació preferent
del Consell Audiovisual se centra en els mitjans de comunicació
de titularitat pública. Tanmateix, cal recordar que l’article 92
del mateix Estatut li atorga un paper important per vetllar pel
respecte dels drets i els valors constitucionals i estatutaris sobre
el conjunt dels mitjans de comunicació audiovisual, la qual cosa
comporta que les seves funcions s’estenguin també als mitjans
de titularitat privada. La llei, en els articles 3 i 4, estableix el
marc definidor de l’àmbit de funcions del Consell Audiovisual
i li dóna el major camp d’actuació possible en funció dels
condicionants que imposen la seva naturalesa territorial i les
tecnologies de transmissió. En aquest context, l’actuació del
Consell Audiovisual queda delimitada per les competències
concretes que l’avantprojecte li assigna en el  títol III, de
manera que el que fins ara era un àmbit d’intervenció
administrativa reservada exclusivament al Govern i a
l’Administració General, passa a ser compartit amb el Consell
d’acord amb el repartiment de tasques que comporta l’atribució
de funcions i potestats a favor d’aquest últim.

IV

El títol II de la llei conté les determinacions relatives a
l’organització i el funcionament del Consell Audiovisual
(composició, forma d’elecció, mandat, cessament, estatut
personal, organització interna i de funcionament).

El Consell Audiovisual està integrat per nou membres
elegits pel Parlament per majoria de tres cinquenes parts, tal
com determina l’article 77 de l’Estatut d’Autonomia. Els
membres han de ser persones de prestigi reconegut, que
ofereixin garanties plenes d’independència. Aquesta
independència també es garanteix amb un mandat limitat (sis
anys, renovable un sol cop), per unes causes taxades i
objectivades de cessament en el càrrec, i per un règim
d’incompatibilitats que prohibeix l’exercici de funcions
polítiques o el possible conflicte d’interessos en relació amb el
sector audiovisual. La llei exclou en qualsevol cas que els
membres del Consell Audiovisual puguin quedar sotmesos a cap

instrucció o indicació en l’exercici de les seves funcions del
Govern, de l’Administració o dels operadors audiovisuals.

Pel que fa a l’organització interna i el funcionament del
Consell Audiovisual, el text preveu que actuï normalment en ple
(format pel president i els consellers), sens perjudici que es
puguin crear comissions i grups de treball. El règim de
funcionament garanteix una periodicitat mensual mínima de
reunió del ple i remet a la potestat reglamentària del mateix
Consell Audiovisual l’elaboració i l’aprovació del reglament
orgànic i de funcionament, en coherència amb el principi
d’autonomia organitzativa.

V

La creació del Consell Audiovisual de les Illes Balears
suposa un impacte notable sobre el sistema de competències
administratives que afecten la comunicació audiovisual, ja que
implica el canvi de titularitat de bona part d’aquestes (fins ara
situades en l’àmbit de l’Administració General) o bé la
necessitat d’encabir la intervenció del Consell Audiovisual en
els processos de decisió. Com es desprèn de l’àmplia llista de
competències establerta en l’article 14 de la llei, l’assignació de
funcions és diversa i combina diferents tècniques que van des de
l’elaboració d’informes (generals o en procediments específics)
o la formulació de propostes i recomanacions, fins a l’adopció
de decisions vinculants en relació amb el compliment per part
dels operadors de les obligacions derivades de la legislació
audiovisual o de les missions de servei públic.

Mereixen una menció especial la potestat sancionadora que
el Consell Audiovisual pot exercir per delegació del Govern
(article 16) i la potestat normativa que se li atorga per
desenvolupar els aspectes necessaris per garantir el compliment
de la legislació audiovisual en l’àmbit de les seves competències
(article 15).

Atès el caràcter limitat de l’actuació del Consell Audiovisual
per raó de la naturalesa autonòmica i territorial que té, cal
assenyalar de manera especial que aquesta limitació no pot
significar que el Consell sigui aliè a l’activitat audiovisual
d’àmbit estatal que, òbviament, també es difon a les Illes
Balears. En aquests casos el Consell no pot actuar directament
com a autoritat audiovisual, però això no exclou la possibilitat
que se li atribueixi la funció d’instar les autoritats competents
perquè promoguin les actuacions o mesures adequades davant
l’incompliment de la legislació audiovisual.

VI

El títol IV de la llei regula els aspectes relatius al règim
econòmic i de personal del Consell Audiovisual de les Illes
Balears. D’acord amb el principi d’autonomia organitzativa i de
funcionament i amb la naturalesa d’organisme independent que
té, el seu règim pressupostari ha de garantir que l’elaboració del
pressupost tengui origen en el mateix consell i s’inclogui de
forma singularitzada en el projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma. Tot això sens perjudici, com
és lògic, que el pressupost s’hagi de regir pel que determina la
legislació pressupostària i de finances públiques.
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La regulació del Consell Audiovisual en la part econòmica
també inclou la determinació del règim patrimonial, al qual
s’aplica el règim jurídic general de la legislació del patrimoni,
però amb l’especificitat que comporta que les facultats de
gestió, administració i, si escau, de disposició de béns i drets del
Consell sigui exercida pel mateix organisme. Aquesta
especialitat es justifica en el principi d’independència i
autonomia sota el qual es crea la institució i que ha de regir
també la seva actuació.

La llei estableix les diferents fonts de recursos del Consell
Audiovisual, entre les quals cal destacar les assignacions
pressupostàries previstes en el pressupost de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i la participació en els cànons i les
taxes derivats del títols habilitants dels operadors audiovisuals
en la proporció que es determini pel Govern de les Illes Balears.

En l’apartat econòmic cal destacar finalment l’aplicació al
Consell Audiovisual del règim d’auditoria per a la fiscalització
i el control de la gestió econòmica i els comptes anuals, com
també la subjecció de la institució al control econòmic extern de
la Sindicatura de Comptes.

Per al desenvolupament de les seves funcions i
competències, el Consell Audiovisual ha de disposar del
personal necessari. La llei determina que la selecció del
personal s’ha de fer pel mateix consell d’acord amb els principis
de publicitat, mèrit i capacitat. El personal al servei del Consell
es regeix per la legislació laboral, amb el benentès que li és
aplicable també la normativa sobre funció pública. Tanmateix,
les funcions que impliquin l’exercici de potestats
administratives corresponen al personal funcionari. Per tal de
flexibilitzar el règim del personal, també es preveu que es pugui
incorporar al Consell personal funcionari de l’Administració de
la comunitat autònoma i de les administracions locals de les
Illes Balears.

VII

La configuració del Consell Audiovisual de les Illes Balears
com a autoritat independent implica la necessitat d’establir un
sistema de relacions institucionals coherent amb aquest principi.
En aquest sentit, el títol V de la llei regula aquesta qüestió en
uns termes que remarquen de manera especial la independència
respecte del Govern, sens perjudici de les relacions de
cooperació, i la vinculació que cal establir amb el Parlament,
que deriva del procediment parlamentari d’elecció dels
membres del Consell i de la necessitat que la institució quedi
sotmesa a un control periòdic de la cambra.

Atès que una bona part de les funcions que exerceix el
Consell es projecten en relació amb els mitjans de comunicació
de titularitat pública, la llei també té present les relacions
especials que es donen amb l’ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, així com amb la resta de les ràdios i televisions
públiques de la nostra comunitat.

La llei també preveu un marc de relacions amb altres
autoritats de regulació audiovisual, entitats gestores de serveis
públics de comunicació audiovisual i altres administracions,
sota els principis de cooperació i colAlaboració. Al mateix
temps, també cal preveure un suport jurídic perquè el Consell
pugui formar part de plataformes associatives d’autoritats
reguladores audiovisuals, actuació que és del tot necessària per
raó de les seves funcions i que fomenta la normativa
comunitària.

VIII

Finalment, la llei estableix les mesures necessàries per a la
seva implantació (una disposició addicional, una disposició
transitòria i dues disposicions finals). Entre aquestes previsions
cal assenyalar les mesures transitòries per dur a terme la primera
renovació parcial del Consell, l’habilitació al Govern de les Illes
Balears per desenvolupar la llei i l’entrada en vigor immediata
de la llei.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte de la llei

Aquesta llei té per objecte crear el Consell Audiovisual de
les Illes Balears per donar compliment al que estableix l’article
77 de l’Estatut d’Autonomia.

Article 2
Naturalesa jurídica

1. El Consell Audiovisual de les Illes Balears és l’òrgan
estatutari que vetlla pel compliment dels principis rectors del
model audiovisual en els mitjans de comunicació de la
comunitat autònoma i exerceix les altres funcions que li
atribueix aquesta llei en l’àmbit de la comunicació audiovisual.

2. En l’exercici de les seves funcions el Consell Audiovisual
actua amb plena independència respecte del Govern, de les
administracions públiques i dels operadors audiovisuals.

3. El Consell Audiovisual té personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar. El Consell Audiovisual gaudeix d’autonomia
organitzativa, de funcionament i pressupostària, d’acord amb
aquesta llei.

Article 3
Àmbit d’actuació

1. El Consell Audiovisual de les Illes Balears exerceix les seves
competències en relació amb els mitjans de comunicació
audiovisual de titularitat pública d’àmbit autonòmic, insular i
local, i els mitjans de titularitat privada d’aquests mateixos
àmbits que operen en règim de concessió o llicència.

2. El Consell Audiovisual també exerceix les seves
competències en relació amb els serveis de comunicació
audiovisual que utilitzen tecnologies diferents a l’espectre
radioelèctric que difonen continguts específicament dirigits al
públic de les Illes Balears, pel que fa al compliment de les
obligacions establertes en la normativa reguladora dels
continguts audiovisuals i de la publicitat, la televenda i el
patrocini.
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3. El Consell Audiovisual també vetlla, en la forma que
determina aquesta llei, pel compliment dels principis rectors del
model audiovisual per part de tots els mitjans de comunicació
audiovisual de titularitat pública i de manera especial en els
supòsits en què s’efectuïn emissions específiques per a les Illes
Balears.

Article 4
Garantia dels principis rectors del model audiovisual

1. El Consell Audiovisual de les Illes Balears té com a missió
bàsica la de vetllar pel compliment dels principis rectors del
model audiovisual a què es refereix l’article 77 de l’Estatut
d’Autonomia, d’acord amb el que estableixen els apartats
següents.

2. En relació amb els mitjans de titularitat pública:

a) Garantir la informació veraç, objectiva i professional,
com també el pluralisme polític i social.

b) Garantir el compliment de les obligacions de servei
públic.

c) Assegurar el compliment dels principis que inspiren el
model lingüístic de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
i fomentar el pluralisme lingüístic.

d) Garantir i afavorir l’accés de les persones amb
discapacitat auditiva o visual als mitjans de comunicació social
i a les noves tecnologies.

e) Garantir l’accés dels grups polítics, religiosos, socials,
lingüístics i culturals representatius als mitjans de comunicació
social.

f) Promoure la societat de la informació.

3. En relació amb tots els mitjans de comunicació audiovisual:

a) Vetllar pel compliment dels drets i deures constitucionals
i estatutaris vinculats a la comunicació audiovisual.

b) Garantir el compliment de les normes sobre la
programació i la publicitat.

c) Vetllar pel compliment de les condicions de les
concessions, llicències i altres títols habilitants dels operadors
audiovisuals.

d) Vetllar pel pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i
cultural en el conjunt del sistema audiovisual de les Illes
Balears.

e) Vetllar pels principis de veracitat i honestedat
informatives.

f) Garantir el compliment de la normativa lingüística,
especialment en relació amb la llengua catalana.
 
Article 5
Règim jurídic

1. El Consell Audiovisual es regeix per les normes de
funcionament dels òrgans colAlegiats d’acord amb la legislació
de règim jurídic de l’Administració pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. Els actes administratius del Consell Audiovisual dictats en
exercici de les seves competències posen fi a la via
administrativa i són susceptibles de recurs davant la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Article 6
Règim de contractació

La contractació del Consell Audiovisual de les Illes Balears
es regeix pel que determina la legislació sobre contractació de
les administracions públiques.

TÍTOL II
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL

CONSELL AUDIOVISUAL

Article 7
Composició

El Consell Audiovisual és integrat per nou membres, que
han de ser persones de prestigi reconegut i amb experiència
professional en l’àmbit audiovisual o en aquells àmbits que
tenguin incidència en el sector audiovisual com l’econòmic, el
cultural, el social i l’universitari, i que ofereixin garanties plenes
d’independència.

Article 8
Elecció

1. Els membres del Consell Audiovisual són elegits pel
Parlament per majoria de tres cinquenes parts.

2. En el moment de l’elecció dels membres del Consell
Audiovisual, el Parlament també designa entre ells el membre
que ha d’ocupar el càrrec de president del Consell Audiovisual.

Article 9
Mandat

1. El mandat dels membres del Consell Audiovisual és de sis
anys comptadors des del seu nomenament. Aquest mandat
només pot ser renovat un sol cop.

2. Les vacants que es puguin produir han de ser cobertes en la
forma que preveu l’article anterior. El mandat d’aquest nou
membre acaba en la data en què hauria acabat el mandat del
membre a qui substitueix.

3. Un cop acabat el mandat, els membres del Consell
Audiovisual que cessin han de continuar en l’exercici de les
seves funcions fins a la presa de possessió dels que els han de
substituir.

4. Cada tres anys s’ha de renovar la meitat dels membres del
Consell Audiovisual. La durada dels mandats renovats es
calcula sempre prenent com a referència la data del primer
nomenament del Consell Audiovisual i la data teòrica en què
correspon fer la renovació, amb independència, per tant, del
moment de la presa de possessió.

5. El càrrec de president no és renovable.
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Article 10
Cessament

1. Els membres del Consell Audiovisual cessen en el càrrec per:

a) Compliment del termini del mandat, sens perjudici del
que preveu l’apartat 3 de l’article anterior.

b) Renúncia expressa notificada formalment al Consell
Audiovisual.

c) Defunció.
d) Inhabilitació per exercir càrrecs públics o per condemna

ferma per delicte dolós.

2. Els membres del Consell Audiovisual també cessen per:

a) Incapacitat permanent per a l’exercici del càrrec.
b) Incompatibilitat sobrevinguda.
c) No desenvolupar les seves funcions d’acord amb el que

determina la llei.

3. Les causes del cessament previstes en l’apartat anterior han
de ser considerades pel Parlament a instància del Consell
Audiovisual, amb la instrucció prèvia d’un expedient i la
motivació de la proposta. La decisió del Parlament s’ha
d’adoptar per majoria de tres cinquenes parts.

Article 11
Estatut personal

1. Els membres del Consell Audiovisual actuen amb plena
independència i neutralitat i no estan sotmesos a cap instrucció
o indicació en l’exercici de les seves funcions del Govern, de
l’Administració, d’altres institucions o entitats públiques o dels
operadors audiovisuals.

2. Els membres del Consell Audiovisual ajusten la seva actuació
als principis de legalitat, objectivitat i bon govern i estan
subjectes als deures de diligència, fidelitat, lleialtat, secret i
responsabilitat en l’exercici de les seves funcions.

3. L’exercici del càrrec de membre del Consell Audiovisual és
incompatible amb la condició de membre del Parlament o del
Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o
designació polítiques i amb l’exercici de funcions de direcció o
executives en partits polítics, organitzacions sindicals o
empresarials.

4. Els membres del Consell Audiovisual no poden tenir
interessos directes ni indirectes en empreses audiovisuals i
tampoc no poden tenir cap mena de prestació de serveis o
relació laboral en actiu amb televisions o ràdios públiques o
privades.

5. El president del Consell Audiovisual té dedicació exclusiva
i la condició d’alt càrrec als efectes que determina la Llei
d’incompatibilitats de les Illes Balears.

6. En el supòsit de l’apartat anterior, el règim
d’incompatibilitats previst en  l’apartat 4 s’estén també a les
empreses de cinema, vídeo, premsa, publicitat, informàtica,
telecomunicacions i serveis de la societat de la informació i
comporta també que durant l’any següent a la data de cessament
el titular del càrrec hagi de mantenir la situació
d’incompatibilitat que preveu aquesta llei amb l’excepció de la
docència.

7. Si un membre electe del Consell Audiovisual es troba en
algun dels supòsits d’incompatibilitat especificats en aquest
article, disposarà d’un termini de dos mesos per adequar la seva
situació al que estableix aquesta llei.

8. Els membres del Consell Audiovisual tenen dret a percebre
les dietes per assistència a les reunions i altres despeses
reemborsables d’acord i dins els límits que estableix la
normativa aplicable en aquesta matèria. S’exceptua d’aquest
règim el president del Consell Audiovisual d’acord amb el que
estableix l’apartat 5.

Article 12
Organització interna del Consell Audiovisual

1. L’òrgan de govern i de decisió del Consell Audiovisual de les
Illes Balears és el ple del Consell, format pel president i els
consellers.

2. El president té la representació legal del Consell Audiovisual
i té les facultats de convocar i presidir les reunions del Consell
Audiovisual i fixar-ne l’ordre del dia. També exerceix el vot de
qualitat per dirimir els empats que es puguin produir en les
sessions del ple d’acord amb el que disposa l’article 13.5
d’aquesta llei.

3. El Consell Audiovisual pot crear comissions i grups de
treball, de caràcter permanent o específic, per a l’estudi
preliminar i la formulació de propostes en relació amb les
qüestions que han de ser debatudes en el ple.

4. El Consell Audiovisual ha de nomenar entre els seus
membres un conseller vicepresident per majoria dels seus
membres. El conseller vicepresident substitueix el president en
cas de vacant, absència o impossibilitat d’exercici del càrrec.

5. El Consell Audiovisual pot delegar en les comissions
permanents funcions resolutòries relatives a les seves
competències. La delegació requereix  l’aprovació per majoria
de dos terços del ple.

Article 13
Règim de funcionament

1. El ple del Consell Audiovisual es reuneix en sessió ordinària
un cop al mes i en sessió extraordinària quan ho determini el
president o quan ho demani un nombre de consellers igual o
superior a quatre. En aquest darrer cas, la proposta de
convocatòria haurà d’incloure una proposta d’ordre del dia dels
assumptes que s’han de tractar.

2. Els acords del Consell Audiovisual s’adopten per majoria
dels membres assistents, sempre que hi siguin presents, com a
mínim, la meitat més un dels membres que integren el ple, la
comissió o el grup de treball. Tanmateix, s’adopten per majoria
absoluta els acords del Consell Audiovisual a què es refereixen
l’apartat 4 d’aquest article i els articles 10.3 i 12.4 d’aquesta
llei.
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3. El Consell Audiovisual té un secretari, no conseller, llicenciat
en dret, que ha d’aixecar acta de les reunions del Consell,
certificar-ne els acords i assessorar-lo jurídicament. El secretari
assisteix a les reunions del ple amb veu i sense vot i és designat
i cessat pel ple a proposta del president.

4. El Consell Audiovisual ha d’elaborar i aprovar un reglament
orgànic i de funcionament. L’aprovació i la modificació
d’aquest reglament requereixen l’informe previ del Consell
Consultiu i la majoria absoluta dels membres del Consell
Audiovisual.

5. En cas de produir-se empat en les votacions del ple del
Consell, l’assumpte o els assumptes quedaran damunt la taula
per ser tractats en una nova reunió, que quedarà automàticament
convocada transcorregudes 48 hores i amb un ordre del dia
integrat únicament pels assumptes que haguessin pogut quedar
damunt la taula en la sessió anterior. De persistir l’empat, el
president podrà fer ús del vot de qualitat d’acord amb l’article
12.2 d’aquesta llei.

TÍTOL III
COMPETÈNCIES DEL CONSELL AUDIOVISUAL

Article 14
Competències

El Consell Audiovisual de les Illes Balears té les
competències següents:

a) Elaborar informes i formular propostes i recomanacions
en relació amb el compliment dels principis rectors del model
audiovisual de les Illes Balears a què es refereix l’article 3
d’aquesta llei.

b) Vetllar pel compliment de les obligacions dels operadors
de serveis de comunicació audiovisual.

c) Portar un registre d’operadors de serveis de comunicació
audiovisual.

d) Requerir informació i demanar la compareixença dels
operadors de serveis de comunicació audiovisual, als efectes del
que preveu l’anterior lletra b.

e) Establir convenis amb els operadors de serveis
audiovisuals per tal d’exercir funcions arbitrals o de mediació
en el marc d’acords d’autoregulació o coregulació.

f) Emetre informe previ en relació amb els avantprojectes de
llei i els projectes de disposicions de caràcter general que
afectin el sector audiovisual.

g) Elaborar informes i dictàmens sobre el sector audiovisual,
a iniciativa pròpia o a instància del Parlament o del Govern.

h) Elaborar informes amb periodicitat anual sobre el
compliment del pluralisme per part dels mitjans de comunicació
audiovisuals.

i) Informar amb caràcter previ sobre les propostes de plecs
de condicions formulades pel Govern relatives a convocatòries
de concursos per atorgar títols habilitants de comunicació
audiovisual.

j) Informar amb caràcter preceptiu sobre les propostes
presentades en els concursos d’atorgament de títols habilitants
de comunicació audiovisual, com també sobre la petició de la
seva renovació.

k) Emetre informe previ en els expedients de modificació
del capital social o relatius a altres negocis jurídics que afectin
la propietat o el control dels mitjans de comunicació, d’acord
amb el que preveu la legislació audiovisual.

l) Emetre informe previ en els expedients de transmissió o
revocació dels títols habilitants.

m) Vetllar, amb caràcter general, pel compliment de la
normativa sobre continguts audiovisuals i sobre publicitat,
televenda i patrocini i de manera especial sobre el compliment
i l’observança de les normes sobre protecció dels infants i
adolescents.

n) Crear i gestionar un servei de defensa de l’audiència als
efectes de tramitar les queixes que puguin presentar els usuaris
dels serveis de comunicació audiovisual.

o) Vetllar pel compliment de la normativa de la Unió
Europea, especialment en els àmbits relatius a la televisió sense
fronteres, i de la normativa continguda en els tractats
internacionals relativa als mitjans de comunicació audiovisual.

p) Garantir el compliment de les missions de servei públic
encarregades als mitjans audiovisuals de titularitat pública i
especialment les que determini el contracte programa establert
entre el Govern i l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

q) Instar les altres autoritats reguladores o les
administracions públiques amb competències sobre mitjans de
comunicació audiovisual i, si escau, el Ministeri Fiscal, a
promoure l’adopció de les mesures adequades davant
l’incompliment de la legislació audiovisual, respecte de les
emissions que es difonguin a les Illes Balears que no restin
subjectes a l’autoritat del Consell Audiovisual.

r) Incoar i resoldre els corresponents procediments
sancionadors per infracció de la normativa de comunicació
audiovisual i publicitat, d’acord amb el que preveu l’article 15
següent.

s) Adoptar, en el marc de les seves atribucions, mesures per
corregir els efectes perniciosos que es puguin derivar de
l’emissió de continguts que atemptin contra la dignitat humana
i el principi d’igualtat, especialment quan aquests missatges
siguin difosos en horaris d’audiència infantil o juvenil. 

t) Les altres que li atribueixi la llei.

Article 15
Instruccions

1. El Consell Audiovisual, en l’àmbit de les seves competències,
pot elaborar instruccions i recomanacions adreçades als
operadors audiovisuals en relació amb el compliment de les
obligacions establertes per la legislació sobre comunicació
audiovisual.

2. Aquestes instruccions i recomanacions s’han d’ajustar sempre
al que determinin les lleis i els reglaments.

Article 16
Potestat sancionadora

1. El Consell Audiovisual pot exercir, per delegació del Govern,
la potestat sancionadora en matèria d’infraccions dels continguts
audiovisuals i de publicitat.

2. La delegació de la potestat sancionadora requereix un decret
del Govern, en el qual s’han d’especificar l’abast i les
condicions de la delegació. El decret de delegació també ha de
determinar, si escau, si inclou l’adopció de mesures de caràcter
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provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final que
pugui recaure.

Article 17
Informe anual

1. El Consell Audiovisual ha d’elaborar anualment un informe
sobre la situació de la comunicació audiovisual a les Illes
Balears. Aquest informe pot incloure les propostes i els
suggeriments que el Consell Audiovisual consideri adequats.

2. L’informe anual ha de ser lliurat al Parlament i al Govern i ha
de ser presentat davant la comissió parlamentària corresponent.

3. L’informe anual sobre la situació de la comunicació
audiovisual té caràcter públic.

TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC I DE PERSONAL

Article 18
Pressupost

1. El Consell Audiovisual ha d’elaborar i aprovar
l’avantprojecte de pressupost anual, el qual s’ha de trametre al
Govern perquè s’integri, amb la deguda singularització, en el
projecte de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

2. L’avantprojecte de pressupost del Consell Audiovisual ha
d’anar acompanyat d’una memòria explicativa del seu
contingut.

3. El pressupost del Consell Audiovisual es regeix pel que
determina la legislació pressupostària i de finances públiques de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 19
Patrimoni

1. El Consell Audiovisual disposa d’un patrimoni propi per a
l’exercici de les seves funcions.

2. El règim jurídic aplicable al patrimoni del Consell
Audiovisual és el que determina la legislació de patrimoni de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. En virtut de la seva condició d’autoritat independent,
correspon al ple del Consell Audiovisual l’exercici de les
facultats de gestió, administració i, si escau, disposició, en
relació amb els béns i drets que integren el seu patrimoni.

Article 20
Recursos econòmics

1. El Consell Audiovisual disposa dels recursos econòmics
següents:

a) Les assignacions pressupostàries establertes per al seu
finançament en el pressupost de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

b) Les contraprestacions derivades dels convenis signats pel
Consell Audiovisual amb els operadors de comunicació.

c) La participació en els cànons i les taxes derivats dels títols
habilitants dels operadors audiovisuals, en la proporció que es
determini pel Govern.

d) Els ingressos de dret públic i de dret privat que li puguin
correspondre d’acord amb la llei.

2. El Consell Audiovisual gaudeix del tractament fiscal que la
legislació reconeix a l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

Article 21
Comptabilitat i auditoria

1. Els comptes del Consell Audiovisual es regeixen pels
principis i les normes sobre comptabilitat que li són aplicables
d’acord amb la seva naturalesa jurídica pública.

2. La gestió econòmica i els comptes anuals del Consell
Audiovisual són fiscalitzats en règim d’auditoria d’acord amb
el que estableix la legislació pressupostària i de finances
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 22
Control de la Sindicatura de Comptes

Correspon a la Sindicatura de Comptes el control extern de
la gestió econòmica i pressupostària del Consell Audiovisual,
sens perjudici de les competències que corresponen al Tribunal
de Comptes.

Article 23
Règim del personal al servei del Consell Audiovisual

1. El Consell Audiovisual ha de disposar del personal necessari
per al seu funcionament.

2. El personal del Consell Audiovisual pot ser: 

a) Personal laboral propi.
b) Personal funcionari que s’hi incorpori per qualsevol

procediment de provisió o d’ocupació de llocs de feina, d’acord
amb la normativa de funció pública de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

3. El personal laboral es regeix, a més de per les disposicions
contingudes en l’Estatut bàsic de l’empleat públic que li siguin
d’aplicació, per la resta de les normes laborals i convencionals
aplicables.

4. El personal funcionari es regeix per la normativa de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Les
funcions que impliquen l’exercici de potestats administratives
corresponen al personal funcionari.

5. Correspon al ple del Consell Audiovisual l’aprovació de la
relació de llocs de feina del personal al servei de la institució, en
el marc de les previsions pressupostàries. La relació de llocs de
feina s’ha de publicar.

6. El president del Consell Audiovisual exerceix la direcció
superior del personal al servei de la institució i convoca els
procediments de selecció del personal laboral propi i de provisió
del personal.
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TÍTOL V
RELACIONS INSTITUCIONALS

Article 24
Relacions amb el Parlament

1. El Consell Audiovisual es relaciona amb el Parlament
d’acord amb el que estableix el Reglament de la cambra.

2. El president i els membres del Consell Audiovisual s’han de
sotmetre al control periòdic del Parlament, en els termes
establerts en el Reglament de la cambra. Així mateix, el Consell
Audiovisual ha de facilitar al Parlament la informació que
aquest requereixi sobre les activitats relacionades amb l’exercici
de les seves funcions.

3. El Parlament pot demanar al Consell Audiovisual
l’elaboració d’estudis i propostes sobre l’àmbit de la
comunicació audiovisual.

Article 25
Relacions amb el Govern

1. El Consell Audiovisual es relaciona amb el Govern de les
Illes Balears mitjançant el president del Govern.

2. El Govern i l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears han de prestar la colAlaboració i el suport necessaris
al Consell Audiovisual per tal de facilitar el compliment de les
seves funcions i l’execució dels seus acords.

Article 26
Relacions amb l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears

El Consell Audiovisual exerceix les funcions de control de
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i dels altres
ens de radiotelevisió públics insulars, d’acord amb el que
preveuen la llei reguladora de l’ens i aquesta llei.

Article 27
ColAlaboració amb altres institucions

1. El Consell Audiovisual pot establir acords de cooperació i
colAlaboració amb altres autoritats de regulació audiovisual,
entitats gestores del servei públic de comunicació audiovisual
i amb altres administracions, entitats i institucions.

2. El Consell Audiovisual pot ser membre d’associacions
d’autoritats reguladores audiovisuals i participar en activitats
internacionals sobre comunicació audiovisual, especialment en
relació amb el desenvolupament i l’aplicació de la normativa
comunitària del sector audiovisual.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Disposició addicional única
Normativa aplicable al personal del Consell Audiovisual

El personal al servei del Consell Audiovisual queda inclòs
en l’article 3.2 i en la disposició addicional segona de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Disposició transitòria única
Renovació parcial del primer Consell Audiovisual

1. Als efectes que preveu l’apartat 4 de l’article 9 d’aquesta llei,
en la primera reunió del Consell Audiovisual es determinarà per
sorteig quins dels seus membres han de cessar un cop
transcorregut el termini de tres anys des del seu nomenament.

2. Aquests membres veuran reduït el seu mandat inicial previst,
però podran ser objecte de renovació per a un nou mandat.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera 
Desenvolupament reglamentari

S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions necessàries per al desplegament i l’aplicació
d’aquesta llei. Aquestes disposicions han de respectar, en tot
cas, l’àmbit d’autonomia que els articles 2, 12 i 13 d’aquesta llei
reconeixen al Consell Audiovisual.

Disposició final segona
Entrada en vigor

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

A la seu del Parlament, a 1 de juny de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de maig de 2010, aprovà la Llei de constatació de censos i
alous i d'extinció dels inactius.

Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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B)

LLEI DE CONSTATACIÓ DE CENSOS I ALOUS I
D’EXTINCIÓ DELS INACTIUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’exposició de motius de la Llei 8/1990, de 28 de juny,
sobre la Compilació del dret civil de les Illes Balears, quan
justificava les modificacions i els retocs tècnics introduïts en els
censos i alous regulats en el títol III del llibre I de la Compilació
de l’any 1961, aplicable a les illes de Mallorca i Menorca,
assenyalava que per l’evident anacronisme d’aquests drets no
semblava oportú completar-ne la reforma aleshores, en espera
d’una possible futura llei del nostre parlament en la qual
s’haurien de ponderar les exigències constitucionals d’igualtat,
justícia i respecte a la propietat privada. El Parlament de les
Illes Balears, en virtut de l’article 30.27 de l’Estatut
d’Autonomia, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, té atribuïda la potestat legislativa en matèria de
conservació, modificació i desenvolupament del dret civil propi
de les Illes Balears.

Han transcorregut gairebé vint anys i encara hi ha un estat
d’opinió generalitzat que veu amb desfavor aquests drets, i fins
i tot preses de posició d’entitats locals que de forma explícita
proposen suprimir-los, atès que consideren que és insuficient la
regulació de la prescripció continguda en l’article 60 de la
Compilació del dret civil de les Illes Balears en la interpretació
que en va fer la Sala Primera del Tribunal Superior de Justícia
de Balears en la Sentència d’11 d’octubre de 2001.

Sobre la base d’aquests elements, s’aprova aquesta
disposició legal, amb la qual es pretén alliberar el tràfic
immobiliari dels obstacles constituïts per censos o alous inactius
o sense titular conegut, establint una càrrega o deure sens
perjudici del seu contingut real. D’aquesta manera es
conjuminen el respecte al dret a la propietat privada i a
l’herència que reconeix l’article 33.1 de la Constitució, amb la
reserva al legislador de la concreció de la funció social que
delimita el contingut d’aquests drets, prevista en l’apartat 2
d’aquest mateix precepte constitucional.

Finalment, l’extinció dels censos i alous per l’incompliment
del deure d’acreditar-ne la vigència per mitjà d’una solAlicitud
adreçada al Registre de la Propietat no altera en res el règim de
prescripció que estableix la Compilació del dret civil de les Illes
Balears.

Article únic

1. Tots els titulars de censos i alous inscrits en el Registre de la
Propietat, siguin de la classe que siguin, han de comunicar a
aquest òrgan els que els pertanyin, en el termini de cinc anys
comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. Aquesta comunicació s’ha de fer mitjançant una instància
adreçada al registre de la propietat corresponent, subscrita pel
titular, en què s’identifiquin aquests drets i les finques gravades
amb els censos i alous esmentats, i en què se solAliciti que es
practiqui la corresponent nota marginal que n’expressi la
vigència. En el cas que el subscriptor de la instància no sigui el
titular registral del cens o alou de què es tracti, haurà de
presentar els corresponents títols acreditatius del seu dret per
inscriure el cens o alou. 

Perquè el registrador practiqui la nota marginal expressiva
de la vigència de l’alou o cens, caldrà que la instància
assenyalada en el paràgraf anterior s’acompanyi dels documents
o elements de prova que acreditin fefaentment que el promotor
de la comunicació de vigència de l’alou o cens ha posat en
coneixement dels altres titulars de drets inscrits sobre la finca
gravada amb l’esmentat cens o alou la seva intenció de
declarar-ne la vigència.

3. Un cop transcorregut el termini indicat de cinc anys sense que
consti la vigència dels censos o alous en els termes expressats,
quedaran extingits i es podran cancelAlar a instància del
censatari o titular del domini útil, de conformitat amb la
legislació hipotecària. 

4. Tot el que disposen els apartats anteriors no impedeix
l’aplicació de les regles que sobre la prescripció s’estableixen
en la Compilació del dret civil de les Illes Balears.

Disposició final

Aquesta llei entra en vigor al cap d’un mes d’haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 1 de juny de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de maig de 2010, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2148/10, relativa a Pla de pagament de prestacions de
dependència i estudi de suficiència econòmica per a accions
futures, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears constata la dificultat
d’atendre puntualment totes les prestacions socials que tenen
tots els ciutadans de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
donat el descens d’ingressos del Govern de les Illes Balears,
derivat de l’actual conjuntura econòmica.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar en el termini d’un mes a la Comissió
d’Afers Socials d’aquesta cambra un pla de disponibilitat
pressupostària per atendre les prestacions socials que generen
drets subjectius dels ciutadans de les Illes Balears. Aquest pla
inclourà una acció específica d’estalvi del Govern que faci
possible millorar l’agilitació del pagament de les prestacions en
el mínim termini viable.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un pla detallat i realista de pagaments de les
prestacions de dependència en un termini d’un mes, tenint en
compte la disponibilitat econòmica per atendre aquests
pagaments i els terminis en què aquests seran possible per ser
rebuts pels usuaris.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar, en el termini de dos mesos, aquells casos
d’usuaris pendents de cobrar les ajudes a què tenen dret i que
estiguin en situació d’extrema necessitat, per tal d’establir
sistemes extraordinaris de pagament immediat, tot i que això
suposi establir vies transitòries d’endeutament de la comunitat
autònoma, o altres amb el suport d’entitats financeres.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que es comprometi a no anunciar ni generar cap nou
dret social subjectiu ni acció adreçada als ciutadans de les Illes
Balears, sense demostrar abans i de manera fefaent la seva
capacitat financera per atendre les accions, prestacions o serveis
compromesos en els terminis que la reglamentació d’aquests
mateixos estipulin."

A la seu del Parlament, 1 de juny de 2010.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2012/10,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política seguida pel
Govern per tal de disposar d'un edifici al polígon de Son
Rossinyol.

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

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, Carles Manera i Erbina.

Intervingué en torns de fixació de posicions l'Hble Sr. Josep
M. Costa i Serra del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. José María
Rodríguez i Barberá i Carles Manera i Erbina.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 2 de juny 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 25

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2247/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions en infraestructures públiques a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 128/2 de 21 de maig de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny 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 25

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2239/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a finca pública de Can Marroig.
(BOPIB núm. 128/2 de 21 de maig de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny 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 25

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2246/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a massificació a les escoles de
primària del terme municipal de Maó. (BOPIB núm. 128/2 de
21 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 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2244/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'actuacions sanitàries a
l'àmbit sociosanitari del Servei de Salut. (BOPIB núm. 128/2 de
21 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 2 de juny 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 25

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2249/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resultat de la fiscalització de la
Conselleria de Salut efectuada per la Sindicatura de Comptes.
(BOPIB núm. 128/2 de 21 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 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2238/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a la
protecció de Son Bosc. (BOPIB núm. 128/2 de 21 de maig de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny 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 25

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2250/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retall de la despesa del Govern

de les Illes Balears. (BOPIB núm. 128/2 de 21 de maig de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny 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 25

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2245/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a qualificacions adequades per
als treballadors de les escoletes. (BOPIB núm. 128/2 de 21 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 2 de juny 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 25

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2243/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a plans d'igualtat a les empreses
de les Illes Balears. (BOPIB núm 128/2 de 21 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 2 de juny 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 25

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2248/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a efectes del retall anunciat pel president del
Govern central en relació amb les inversions previstes a Eivissa.
(BOPIB núm. 128/2 de 21 de maig de 2010).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny 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 25

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2242/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a transferències de Justícia.
(BOPIB núm. 128/2 de 21 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 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2251/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe de la Sindicatura de
Comptes en relació amb el compte general de la comunitat
autònoma de 2008. (BOPIB núm. 128/2 de 21 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 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

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

i Mobilitat per tal de retre compte del compliment de la
proposició no de llei RGE núm. 2402/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de maig de 2010, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Medi Ambient i Mobilitat per tal de retre compte
del compliment de la proposició no de llei esmentada, 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 dia 15 d'abril de
2008 (BOPIB núm. 38 de 25 d'abril de 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional sobre el Dia d'Àfrica.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de maig de 2010, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

“Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre el Dia d’Àfrica.

El 25 de maig de 1963 es reuniren a Addis Abeba 32 líders
d’estats africans independents per crear l’Organització de la
Unitat Africana (OUA), a la qual succeí l’any 2002 la Unió
Africana (UA).  Aquesta entitat  té els objectius de promoure la
unitat i la solidaritat entre els estats africans, defensar la seva
sobirania i integritat territorial, eradicar totes les formes de
colonialisme a Àfrica, promoure la cooperació internacional,
promoure i protegir els Drets Humans d’acord amb la Carta
Africana dels Drets Humans i dels Pobles i promoure la pau, la
seguretat i l’estabilitat en el continent. Per commemorar aquesta
data històrica el 25 de maig de cada any es celebra a nivell
mundial el Dia d’Àfrica. 

Amb aquest motiu, el Parlament de les Illes Balears vol
recordar la difícil situació en què viu aquest continent: més de
460 milions de persones, al voltant del 50% de la població
africana, tenen dificultats per alimentar-se, la qual cosa genera
èxodes massius de població cap a altres països i continents.
L’augment dels costos dels aliments, el cost excessiu de
l’energia i els efectes del canvi climàtic fan córrer el perill que
molts dels resultats obtinguts ja per a Àfrica amb relació als
Objectius de Desenvolupament del MilAlenni puguin veure’s
compromesos de forma seriosa. El nombre de persones que
viuen en pobresa extrema podria augmentar, segons previsions
del Banc Mundial, en més de 100 milions, la gran majoria de les
quals viuria al Continent Africà. Els 27 països amb menor Índex
de Desenvolupament Humà (IDH) són africans. Uns 300
milions de persones africanes, majoritàriament de zones rurals,
no tenen accés a l’aigua potable ni als serveis bàsics de
sanejament. 313 milions de persones africanes no tenen els
serveis bàsics de sanejament. El 66 % de les persones del món
afectades per la SIDA es troben a l’Àfrica Subsahariana. Més
200.000 nins i nines són utilitzats com a soldats, esclaus
domèstics o dedicats a la prostitució.  Molts de països africans
estan submergits en conflictes bèlAlics que en molts de casos
estan fomentats per la indústria armamentística dels països
anomenats desenvolupats. 
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Al costat d’aquesta realitat dramàtica, el Parlament de les
Illes Balears recorda que hi ha una altra Àfrica d’esplendor, de
naturalesa, de sostenibilitat, d’èxits i talents autòctons, de
cultura pròpia i de saviesa i d’un potencial enorme de
desenvolupament gràcies a la seva immensa riquesa en recursos
naturals.

El Parlament de les Illes Balears, com a reconeixement del
que ha significat i significa Àfrica per a la Humanitat, i com a
reconeixement  de la riquesa que a diferents nivells comporta la
presència a les nostres Illes de nombrosa població d’origen
africà, que s’eleva actualment a 36.827 persones amb permís de
residència, reitera el compromís de cooperació amb Àfrica per
garantir uns vincles de cada vegada més solidaris amb els
pobles africans.

El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva voluntat
decidida de mirar Àfrica amb uns altres ulls, amb solidaritat i
amb el convenciment que una altra Àfrica és possible.

Parlament de les Illes Balears, 25 de maig de 2010.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny 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 de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de maig de 2010, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 1132/10, relativa a
regulació de condhotels, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a presentar, en el termini de tres mesos, un projecte de
llei de modificació de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística de les Illes Balears, que contempli una regulació
específica de la figura del condomini o "condhotel".

A la seu del Parlament, 25 de maig de 2010.
El secretari de la comissió:
Francesc Dalmau i Fortuny.
La presidenta de la comissió:
Margalida Mercadal i Mercadal.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 20 de maig de 2010, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 1285/09 i 1286/09, de l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a convenis de turisme (I i II). (BOPIB núm.
98 de 9 d'octubre de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 20 de maig de 2010, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 466/10 i 467/10, de l'Hble. Sra. Diputada
Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a reglament de l'anomenat decret Nadal. (BOPIB núm.
115 de 12 de febrer de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 20 de maig de 2010, debaté la Pregunta RGE
núm. 468/10, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira de
turisme FITUR. (BOPIB núm. 115 de 12 de febrer de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 1238/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes desenvolupats per la Fundació CIDTUR. (BOPIB
núm. 122 de 9 d'abril de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 1240/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes desenvolupats per la Fundació CIDTUR. (BOPIB
núm. 122 de 9 d'abril de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 1241/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes desenvolupats per la Fundació CIDTUR. (BOPIB
núm. 122 de 9 d'abril de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 1242/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinació de la Fundació CIDTUR amb altres organismes de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 122 de 9 d'abril de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 1243/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
activitats i ajudes de la Fundació CIDTUR. (BOPIB núm. 122
de 9 d'abril de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 1244/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de Canàries a la Fundació CIDTUR. (BOPIB núm.
122 de 9 d'abril de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

J)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 de maig de 2010, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 6937/09, 6938/09 i
6939/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a Pla de deixalleries.
(BOPIB núm. 79 de 17 d'abril de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 de maig de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 8224/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de millores per als propers dos anys del consorci
Aubarca-Es Verger. (BOPIB núm. 82 de 8 de maig de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 de maig de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 12290/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'acció de l'estratègia balear contra el canvi climàtic. (BOPIB
núm. 94 de 18 de setembre de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 de maig de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 12291/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avantprojecte de llei de residus. (BOPIB núm. 94 de 18 de
setembre de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

N)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 de maig de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 12292/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a punts
negres a les costes de les Illes Balears. (BOPIB núm. 94 de 18
de setembre de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

O)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 de maig de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 12555/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions a incloure en els convenis del Govern de l'Estat per
part de la Conselleria de Medi Ambient. (BOPIB núm. 96 de 2
d'octubre de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

P)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 de maig de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 14118/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions de la Conselleria de Medi Ambient per controlar el
compliment de condicionament per la Comissió Balear de Medi
Ambient. (BOPIB núm. 104 de 13 de novembre de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2583/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2012/10, relativa a
política seguida pel Govern per tal de disposar d'un edifici al
Polígon de Son Rossinyol. (Mesa de 2 de juny de 2010).

Palma, a 2 de juny 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. 2012/10,
relativa a política seguida pel Govern per tal de disposar d'un
edifici al Polígon de Son Rossinyol, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d’una
comissió no permanent d’investigació per tal d’aclarir les
circumstàncies que envolten el contracte de lloguer amb opció
de compra subscrit entre CAIB Patrimoni i Inversiones Can
Font, SL (CIF B57398406) per tal d’obtenir un local on ubicar-
hi les dependències de diverses conselleries d’aquesta comunitat
autònoma, en el carrer Gremi Corredors núm. 10 i en el carrer
Passamaners núm. 15 del polígon de Son Rossinyol de Palma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix
l’article 10.2 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, per tal que, de manera urgent,
fiscalitzi el contracte entre Inversiones Can Font, SL (CIF
B57398406) i CAIB Patrimoni, mitjançant el qual, i pel
procediment de lloguer amb opció de compra, s’ha obtingut un

local on ubicar-hi les dependències de diverses conselleries
d’aquesta comunitat autònoma, en el carrer Gremi Corredors
núm. 10 i en el carrer Passamaners núm. 15 del polígon de Son
Rossinyol de Palma.

Palma, a 27 de maig de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2577/10, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
alumnat de Sa Graduada de Maó. (Mesa de 2 de juny de 2010).

RGE núm. 2612/10, de l'Hble. Sra. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a increment
de l'IVA relatiu a serveis per al 2010. (Mesa de 2 de juny de
2010).

Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la mobilitat que ha de realitzar per anar
a l'escola l'alumnat del colAlegi Sa Graduada de Maó, a quins
carrers viuen els alumnes i les alumnes matriculats actualment
en el colAlegi públic de Sa Graduada de Maó?

Palma, a 26 de maig de 2010.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines gestions ha dut a terme el Govern de les Illes Balears
per tal de donar compliment a la moció aprovada pel Parlament
de les Illes Balears en sessió de dia 16 de març de 2010, que
insta el Govern de l'Estat a suprimir l'increment de l'IVA relatiu
als serveis per a l'any 2010?

Palma, a 27 de maig de 2010.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2628/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compliment
d'obligacions econòmiques dels convenis signats amb titulars
de dret sobre terrenys del Parc Natural de Mondragó. (Mesa
de 2 de juny de 2010).

RGE núm. 2663/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació dels programes de tecnificació esportiva a Eivissa.
(Mesa de 2 de juny de 2010).

RGE núm. 2664/10, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repercussió
de la pujada d'imposts en el creixement de l'economia de les
Illes Balears. (Mesa de 2 de juny de 2010).

RGE núm. 2665/10, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió de
la Conselleria d'Agricultura. (Mesa de 2 de juny de 2010).

RGE núm. 2666/10, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per evitar l'esfondrament del pont sobre la línia de tren de
Manacor al seu pas per Petra. (Mesa de 2 de juny de 2010).

RGE núm. 2667/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
del Govern de l'Estat en matèria ferroviària. (Mesa de 2 de
juny de 2010).

RGE núm. 2668/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada
d'imposts. (Mesa de 2 de juny de 2010).

RGE núm. 2669/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria
Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions en matèria d'igualtat des de la Direcció General
d'Esports. (Mesa de 2 de juny de 2010).

RGE núm. 2670/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguretat
pública. (Mesa de 2 de juny de 2010).

RGE núm. 2671/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a servei de recepta electrònica. (Mesa de 2 de juny de 2010).

Palma, a 2 de juny 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.

La Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears compleix amb les seves obligacions econòmiques
derivades dels convenis signats amb titulars de dret sobre
terrenys inclosos al Parc Natural de Mondragó?

Palma, a 31 de maig de 2010.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

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.

Per quin motiu els programes de tecnificació desenvolupats
a Eivissa pateixen retalls econòmics i retards en els pagaments
dels convenis amb les respectives federacions esportives?

Palma, a 2 de juny de 2010.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina repercussió pensa el conseller d'Economia i Hisenda
que tendrà la pujada d'imposts sobre el creixement de
l'economia de les Illes Balears?

Palma, a 2 de juny de 2010.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.
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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.

Pensa el Govern de les Illes Balears que la solució dels
problemes dels pagesos i pescadors de les Illes Balears és
suprimir la Conselleria d'Agricultura?

Palma, a 2 de juny de 2010.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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 mesures pensa adoptar el conseller de Medi Ambient
i Mobilitat per evitar l'esfondrament del pont situat sobre la línia
de tren de Manacor al seu pas pel municipi de Petra?

Palma, a 2 de juny de 2010.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot assegurar a dia d'avui el Govern de les Illes Balears les
inversions previstes pel Govern de l'Estat en matèria ferroviària
a les Illes Balears?

Palma, a 2 de juny de 2010.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Respon la pujada d'imposts a una acció concertada de totes
les comunitat autònomes on governa el partit Socialista?

Palma, a 2 de juny de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha dut a terme des de la Direcció General
d'Esports en matèria d'igualtat?

Palma, a 2 de juny de 2010.
El diputat:
Josep M Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions s'han dut a terme des de la Conselleria
d'Innovació, Interior i Justícia en matèria de seguretat pública?

Palma, a 2 de juny de 2010.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot explicar el conseller de Salut i Consum com s'està
consolidant la dispensació de medicaments mitjançant la recepta
electrònica a les Illes Balears?

Palma, a 2 de juny de 2010.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2622/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
directrius en relació amb el Decret 80/2004, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 de juny
de 2010).
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RGE núm. 2623/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aspectes
que es volen canviar del Decret 80/2004, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 de juny
de 2010).

RGE núm. 2624/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
requisits exigits per la Fundació Balears a l'Exterior als joves
per assistir a l'Escola d'Ascochinga (Córdoba, Argentina), a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 2 de juny de 2010).

Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quines són les directrius que vol desenvolupar la
Conselleria d'Educació respecte de la modificació del Decret
80/2004, d'avaluació i certificació de coneixements de català?

Palma, a 31 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quins són els aspectes concrets que es pretenen canviar del
Decret 80/2004, d'avaluació i certificació de coneixements de
català per part de la Conselleria d'Educació?

Palma, a 31 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins requisits s'exigeixen des de la Fundació Balear a
l'Exterior als joves de les cases i centres balears radicats a
l'exterior per assistir a l'escola de joves d'Ascochinga (Córdoba,
Argentina) que s'ha convocat enguany?

Palma, a 31 de maig de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2578/10, del Grup Parlamentari Socialista,
contra l'homofòbia i la transfòbia. (Mesa de 2 de juny de
2010).

RGE núm. 2586/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a les transaccions de finances
internacionals. (Mesa de 2 de juny de 2010).

RGE núm. 2587/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a reforma fiscal. (Mesa de 2 de
juny de 2010).

RGE núm. 2588/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a fiscalitat a les societats.
(Mesa de 2 de juny de 2010).

Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El 17 de maig se celebrà a tot el món el dia internacional
contra l’homofòbia i la transfòbia, que s’aprofità per reivindicar
la promoció de polítiques actives per combatre l’homofòbia i la
transfòbia, que produeixen nefastes conseqüències en les
persones que les sofreixen, com són la discriminació i la
persecució de milions de persones al voltant del món per la seva
orientació sexual o identitat de gènere.

Fa 30 anys el nostre país va sortir d’una infame dictadura,
apostant per la democràcia i les llibertats. En el món del dret
s’ha passat de la discriminació i la persecució a la igualtat
formal, amb l’aprovació de lleis progressistes i transformadores,
com el matrimoni entre persones del mateix sexe i el dret a la
identitat de gènere.
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A pesar de tots els avanços de la igualtat formal, resta encara
molt per a la igualtat real social i integral de les persones
homosexuals, bisexuals i transsexuals en tots els àmbits de la
vida, l’educació, el treball i l’accés igualitari a béns i serveis,
mitjans de comunicació, etc. I potser una de les més importants
discriminacions és que la transsexualitat sigui encara catalogada
per l’Associació Americana de Psiquiatria i l’Organització
Mundial de la Salut com una malaltia mental.

Els prejudicis cap a determinades persones per raó de la seva
orientació sexual o identitat de gènere requereixen de mesures
que possibilitin un canvi d’actituds en la nostra societat
promovent el respecte i la tolerància com també la identitat
sexual i la identitat de gènere. La futura llei d’igualtat de tracte
que està elaborant el Govern espanyol suposarà una eina més
per promoure polítiques antidiscriminatòries en la nostra
societat.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que segueixi amb el seu compromís en defensa
dels drets humans i condemni els països que vulnerin els drets
humans dels colAlectius LGTB amb pràctiques institucionals de
persecució i maltractament o pena de mort.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè doni el seu suport a les reivindicacions de
les persones transsexuals, promovent que es descatalogui la
transsexualitat com a malaltia mental en les properes revisions
dels catàlegs de malalties de l’Associació de Psiquiatria dels
Estats Units i de l’Organització Mundial de la Salut (DSM-IV
i CIE-10).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que segueixi impulsant accions per fomentar la
igualtat, el respecte i la tolerància cap a la diversitat afectiva i
sexual com la identitat de gènere.

Palma, a 26 de maig de 2010.
La diputada:
María Luisa Morillas i Navarro.
El portaveu:
Antonio J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El passat 11 de març el Parlament Europeu va aprovar una
resolució a favor de la creació d’una taxa sobre les transaccions
financeres internacionals. Aquesta proposta reflecteix un estat
d’opinió favorable, a molts de països de la Unió Europea, a la
creació d’aquesta nova figura impositiva.

Hem de cercar l’origen de la iniciativa en la feina de
l’economista James Tobin, que el 1978 va proposar fixar un
petit impost (entre el 0,1% i el 0,25%) sobre les transaccions
operades al mercat internacional de divises. L’objectiu era d’una
banda frenar els moviments especulatius i permetre als governs
recuperar algun grau de control sobre els mercats financers
internacionals.

La proposta de la “taxa Tobin” ha estat acollida i
reivindicada per xarxes internacionals de moviments ciutadans
i ONG, que hi veuen un instrument per contrarestar l’immens
poder dels mercats financers, que escapen a qualsevol poder
democràtic, i de recaptació de fons per a objectius globals com
la lluita contra la pobresa o la defensa del medi ambient global.

La recent crisi financera ha tornat a posar d’actualitat la
proposta. Efectivament, la nova conjuntura econòmica dóna
nous arguments a favor de la creació d’una figura impositiva
que serviria, en paraules extretes de l’acord del Parlament
Europeu, “perquè el sector financer contribueixi d’una manera
justa i substancial a reparar els danys que ha causat a
l’economia real i a sufragar el cost derivat de les intervencions
dels governs per a l’estabilització del sistema bancari”.

Malgrat que molts d’aspectes de la nova figura quedin sense
definir (quins moviments es graven, en quina quantitat, amb
quins objectius) cal avançar cap a una proposta a la qual la
situació actual (mercats financers fora de qualsevol control
democràtic, dèficit dels estats, grans reptes ambientals i de
desenvolupament d’abast global) dóna un nou sentit.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds de Menorca presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol,
la Comissió Europea i el Consell Europeu a impulsar la creació
d’una taxa sobre les transaccions financeres internacionals.

Palma, a 27 de maig de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Davant l’actual conjuntura de crisi econòmica, el Govern
espanyol ha aprovat un paquet de mesures amb l’objectiu
d’aconseguir una reducció significativa del dèficit. Aquest pla
d’ajustament carrega l’esforç de la sortida de la crisi a
treballadors públics i pensionistes i retalla inversions i alguns
capítols de política social, tals com l’atenció a la dependència
i la política de cooperació al desenvolupament.
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Les mesures aprovades pel Govern espanyol contrasten amb
les polítiques duites fins ara, centrades en l’esforç inversor i en
l’adopció de mesures adreçades a millorar la situació dels
consumidors, però sense cap intenció redistributiva (rebaixa
lineal de l’IRPF, “xec-nadó”).

Durant els darrers anys, d’altra banda, s’ha seguit una
política fiscal tendent a la reducció de la progressivitat del
sistema: disminució de l’impost de societats, eliminació de
l’impost de patrimoni, reducció dels tipus impositius màxims de
l’IRPF, etc.

L’actual situació fa necessari el replantejament d’aquestes
polítiques i l’adopció de mesures perquè l’Estat disposi de més
ingressos i perquè el sector de la ciutadania amb més recursos
contribueixi més a la millora del dèficit.

El marge per fer-ho és ample. L’eliminació de l’impost de
patrimoni suposa que l’Estat deixa d’ingressar uns 2.000
milions d’euros, la mateixa quantitat que ara es vol estalviar
amb el retall del sou dels empleats públics. És del tot pertinent
per tant, la proposta de creació d’un impost sobre les grans
fortunes, que gravaria el conjunt de renda i patrimoni d’aquells
ciutadans amb una fortuna superior a un llindar que es podria
situar entre el mig milió i el milió d’euros. Pel que fa a l’impost
sobre la renda, les successives reduccions del tipus màxim
(actualment en un 43%), també fan del tot factible i raonable un
augment de la progressivitat que faci que les rendes més altes
contribueixin a millorar els ingressos públics.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds de Menorca presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a emprendre de manera urgent una reforma de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques, accentuant la seva
progressivitat i recuperant el tipus màxim anteriors a les
reformes de 2003 i 2006.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a crear un impost sobre les grans fortunes, que supleixi l’impost
sobre el patrimoni i que gravi el conjunt de renda i patrimoni
d’aquells ciutadans amb més recursos.

Palma, a 27 de maig de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

L’actual conjuntura econòmica ha obligat el Govern
espanyol a adoptar mesures extraordinàries per a la reducció del
dèficit. Les mesures preses fins ara posen la càrrega sobre
determinats colAlectius, tals com els empleats públics i els

pensionistes i inclouen també retalls en capítols de polítiques
socials. Es fa necessari, de la perspectiva de la política social,
prendre decisions que facin que els que més recursos tenen
contribueixin a la reducció del dèficit.

Durant els darrers anys, s’han pres mesures tendents a reduir
el caràcter redistributiu del sistema fiscal. En el cas de la
fiscalitat sobre les persones físiques, ha estat eliminat l’impost
de patrimoni i s’ha reduït la progressivitat de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques.

De la mateixa manera, la fiscalitat de les societats ha
conegut reduccions que li han llevat progressivitat i han fet
minvar la capacitat de recaptació de l’Estat. L’impost de
societats ha estat reformat en diverses ocasions. L’any 2007, el
tipus més alt va passar del 35 al 30%. En la darrera reforma, el
tipus aplicat per a les societats amb les bases imposables
superiors a 120.000 euros, ha baixat del 20 al 25%.

D’altra banda, el Reial Decret Legislatiu 4/2004, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre societats, crea
un tipus de l’1% per a les societats d’inversió que constitueix
una incomprensible excepció a favor de l’economia especulativa
i que eximeix de contribuir als recursos comuns de les persones
amb més recursos.

Per tots aquests motius, El Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds de Menorca presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a modificar l’impost sobre societats, a fi de recuperar el tipus
del 35% per a les societats amb base imposable més alta.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a eliminar l’excepció de l’impost sobre societats que crea un
tipus excepcional de l’1% per a les societats d’inversió de
capital variable.

Palma, a 27 de maig de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2558/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a adquisició d'un TAC (tomografia axial computeritzada) per
a l'Hospital de Formentera, amb tramitació davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 2 de juny de 2010).

RGE núm. 2627/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a millora i dinamització del Parc Natural de Mondragó, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 2 de juny de 2010).
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Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, amb el parer favorable del diputat Josep M.
Mayans i Serra, presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant la Comissió no permanent de Salut.

Exposició de motius
L’any 2007 es va inaugurar un modern hospital a

Formentera, l’única illa que fins a la data no disposava un centre
d’aquestes característiques.

Amb el pas del temps les exigències han augmentat i tant els
professionals de l’hospital, com els ciutadans de Formentera
demanen ara que el Servei de Salut adquireixi un TAC per
donar als ciutadans de l’illa un servei bàsic que ara no en poden
gaudir.

Ara mateix la manca d’un TAC obliga els ciutadans de
Formentera a traslladar-se a Eivissa, amb totes les dificultats i
despeses que això comporta, degut a la nostra realitat insular.

L’adquisició d’un TAC per a l’Hospital de Formentera
suposaria una millora assistencial en el dia a dia dels facultatius,
un augment de la qualitat de vida per als pacients, evitant el
pesat i també costós trasllat a Eivissa i ajudaria a reduir la llista
d’espera que hi ha actualment per fer-se una prova al TAC de
Can Misses d’Eivissa.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adquirir un TAC per a l’Hospital de Formentera.

Palma, a 25 de maig de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
El portaveu:
Josep Melià i Ques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, amb només el parer favorable dels diputats
d'Unió Mallorquina Josep Melià i Ques, Isabel Alemany i Moyà
i Maria Antònia Sureda i Martí, presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Exposició de motius

Mitjançant el Decret 85/1992, de 18 de novembre, el Govern
de les Illes Balears va crear el Parc Natural de Mondragó
(Santanyí). Un parc que té una forta presència de finques de
titularitat privada, al voltant del 90% del seu àmbit.

Els objectius del parc natural són: a) La conservació íntegra
i la millora del patrimoni natural, paisatgístic i etnològic del seu
àmbit territorial. b) La difusió pública i educativa dels valors
d’aquest patrimoni mitjançant la utilització social òptima. c)
L’harmornització dels usos legalment permesos amb els
objectius anteriors.

L’article 2 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, de conservació
d’espais de rellevància ambiental estableix, entre altres principis
inspiradors de la protecció dels espais de rellevància ambiental,
per un costat, la promoció social, econòmica i cultural dels
espais de rellevància ambiental, amb el foment dels usos i
activitats tradicionals i complementàries i per un altre costat, el
reconeixement de la colAlaboració dels propietaris i de la resta
de titulars de drets com a eina important i convenient per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental, així com
l’estímul de la màxima participació dels propietaris en la gestió
de la zona protegida. A més a més, l’assenyalat precepte legal
disposa que els poders públics han de garantir el gaudi públic i
ordenat dels espais de rellevància ambiental, tot respectant els
drets dels propietaris i fixa la possibilitat de subscriure acords
o convenis amb la finalitat d’establir mesures per a l’adequada
gestió.

Vist que després de 18 anys de la declaració d’aquesta zona
com a parc natural, és necessari donar una empenta a la seva
gestió eficient tot donant compliment als principis abans
esmentats.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar en un termini màxim de 3 mesos un Pla
d’adquisició de les finques conegudes com enclavats, (finques
privades enmig de la propietat pública).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar en un termini màxim de 3 mesos un
concurs per establir les edificacions que puguin ser objecte de
rehabilitació per acollir refugis que dinamitzin i donin a
conèixer l’espai natural.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa en un termini màxim de 3 mesos
algun tipus de colAlaboració entre aquest i l’Associació de
Propietaris del Parc de Mondragó, perquè aquesta entitat pugui
agilitar i simplificar les tramitacions administratives de les
ajudes i subvencions a què tenen dret a acollir-se els titulars de
finques del parc natural.
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Palma, a 31 de maig de 2010.
Les diputades:
Isabel Alemany i Moyà.
Maria Antònia Sureda i Martí.
El portaveu:
Josep Melià i Ques.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 985/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
aportacions per al transport públic de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 120, de 19 de març de 2010).

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

En primer lloc, cal recordar que el transport per carretera o
transport terrestre és una matèria transferida als consells
insulars, excepte al Consell de Mallorca. No obstant això, la
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat ha duit a terme les
aportacions següents:

a) Menorca
El conveni anterior a l'actual per dur a terme actuacions en

matèria de transport públic de viatgers, signat entre la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports i el
Consell Insular de Menorca i d'aplicació entre 2003 i 2008,
estipulava una aportació total d'1.792.900,20 euros; és a dir
358.580,05 euros anuals.

El Govern de les Illes Balears a la legislatura anterior mai no
va pagar les quantitats acordades per aquest conveni. Va ser a
l'inici del mandat actual quan la Conselleria de Mobilitat va
pagar al Consell Insular de Menorca les quantitats pendents i no
satisfetes injustificadament des del 2003 fins al 2007.

A més de l'anterior, a la legislatura actual s'han fet les
aportacions següents:
1. El 18 de novembre del 2008 la Conselleria de Medi

Ambient i Mobilitat i el Consell Insular de Menorca varen
signar un nou conveni per dur a terme les actuacions
previstes  en el Pla director sectorial de transport de les Illes
Balears i altres actuacions en matèria de transport públic de
viatgers, per un import total de 2.070.710 euros, que
representa finalment una aportació anual del 2008 al 2012
de 450.000 euros. Aquesta xifra suposa un augment
considerable, un 25% aproximadament, respecte del conveni
anterior.

2. Els anys 2008 i 2009 es va signar un conveni amb el Consell
Insular de Menorca pel qual la Conselleria de Medi Ambient
i Mobilitat aportava 6.000 euros per a l'organització de la
Setmana Europea de Mobilitat.

3. El mes de setembre del 2009 es va signar un conveni de
colAlaboració entre l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de
Menorca per qual la comunitat aportava 1.500.000 euros a
càrrec de la partida pressupostària del 2009 per al
finançament de les polítiques específiques orientades a la
millora de les infraestructures, dels equipaments i dels
serveis de transport de l'illa de Menorca.

b) Eivissa
El conveni anterior per dur a terme actuacions en matèria de

transport públic de viatgers, per un termini del 2005 al 2010,
signat amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera recollia una
aportació total per a Eivissa i Formentera d'1.507.222,80 euros
a raó de 301.444 euros anuals.

A la legislatura actual, també amb motiu del nou Consell
Insular de Formentera s'han fet les aportacions següents:
1. El 14 de novembre del 2008 es va signar un nou conveni,

d'aplicació entre l'1 de gener del 2008 i el 31 de desembre
del 2012, per qual el Govern de les Illes Balears fa una
aportació total de 2.250.000 euros al Consell d'Eivissa; és a
dir 450.000 euros anuals per dur a terme les actuacions
previstes en el Pla director sectorial de transport de les Illes
Balears i altres actuacions quant a transport públic de
viatgers. Aquesta xifra suposa un augment considerable, de
més del 80%, respecte del que s'aportava amb l'anterior
conveni, ja que incloïa també les actuacions a Formentera.

2. Els anys 2008 i 2009 es va signar un conveni amb el Consell
d'Eivissa pel qual la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat aportava 6.000 euros per a l'organització de la
Setmana Europea de Mobilitat.

3. L'any 2009 es va signar un conveni de colAlaboració entre
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i el Consell d'Eivissa pel qual la comunitat aportava
1.500.000 euros a càrrec de la partida pressupostària del
2009 per al finançament de les polítiques específiques
orientades a la millora de les infraestructures, dels
equipaments i dels serveis de transport de l'illa d'Eivissa.

4. En el 2010 s'ha substituït el conveni esmentat per un
increment en 1.500.000 euros del finançament del Consell
d'Eivissa amb l'objectiu de continuar i possibilitar polítiques
específiques orientades a la millora de les infraestructures,
dels equipaments i dels serveis de transport de l'illa
d'Eivissa.

5. S'ha signat un nou conveni en el 2008 entre l'Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany, el Consell d'Eivissa,  SFM i la
Conselleria de Mobilitat per regularitzar la fórmula de
cessió de l'estació d'autobusos de Sant Antoni de Portmany,
ja que amb les actuacions realitzades en la legislatura
anterior no s'havia pogut posar en funcionament.

c) Formentera
S'hi han fet les aportacions següents:

1. El 12 de novembre del 2008 es va signar un conveni,
d'aplicació entre l'1 de gener del 2008 i el 31 de desembre
del 2012, pel qual el Govern de les Illes Balears aporta un
total de 350.000 euros al Consell Insular de Formentera; és
a dir 70.000 euros anuals, per dur a terme les actuacions
previstes en el Pla director sectorial de transport de les Illes
Balears i altres actuacions en matèria de transport públic de
viatgers.

2. Els anys 2008 i 2009 es va signar un conveni amb el Consell
Insular de Formentera pel qual la Conselleria de Medi
Ambient i Mobilitat aportava 2.000 euros per a
l'organització de la Setmana Europea de Mobilitat.

d) Mallorca
A Mallorca no hi ha aportacions, sinó gestió directa per part

del Govern de les Illes Balears.
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Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 989/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
impuls del Carnet Jove. (BOPIB núm. 120, de 19 de març de
2010).

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

La novetat més significativa per donar un fort impuls al
carnet jove ha estat la negociació i la signatura d'un conveni
amb les entitats financeres de SA NOSTRA i LA CAIXA.
Aquest conveni fixarà, per una banda, les principals actuacions
que el departament de Carnet Jove ha de dur a terme i per l'altra
la dotació econòmica per desenvolupar i executar campanyes de
màrqueting i publicitat suficientment vàlides per aconseguir que
el programa sigui un èxit. També i per altra banda aquest fort
impuls serà possible gràcies a l'aportació de recursos tècnics i
humans.

El nou programa de Carnet Jove disposa de dues estratègies
de treball: eines de comunicació (destinades als titulars) i
estratègies de màrqueting i publicitat (destinades a captar nous
clients), ambdues són necessàries i complementàries.

D'entre les eines de comunicació podríem destacar:
• La dimensió europea del Carnet Jove.
• Plana web.
• Revista del Carnet Jove.
• Guia de descomptes.
• Paquet de descomptes.
• Apropament a les altres illes.

I d'entre les estratègies de màrqueting i publicitat
destacaríem:
• Contacte i actualització de dades amb empreses

colAlaboradores.
• Signatura de convenis de promoció de descomptes per

als titulars del carnet amb empreses i administracions.
• Donar visibilitat a la imatge del Carnet Jove.
• Presència a les noves xarxes socials.
• Difusió i promoció del Carnet Jove a fires si

esdeveniments joves.
• Compromís solidari.
En el mes d'abril del 2010 l'índex d'usuaris del Carnet Jove

se situà en un 20,95% de la població d'entre 14 i 30 anys.
Els reptes per al 2010 passen per la consolidació d'aquest

nou impuls; per l'establiment d'un contacte permanent amb els
usuaris del Carnet Jove, així com també amb les empreses
colAlaboradores; per la diversificació dels tipus de descomptes
perquè arribin a àmbits educatius, de mobilitat i de consum
responsable, i sobretot per a la descentralització del Carnet Jove
implicant-hi als joves de Menorca, Eivissa i Formentera i
consolidant als de Mallorca.

Palma, 19 de maig de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 1613/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a vols
nocturns amb l'avió ambulància. (BOPIB núm. 124, de 23
d'abril de 2010).

Quants vols s'han realitzat entre Menorca i Mallorca, en
horari nocturn, amb l'avió ambulància amb base permanent a
Menorca i amb metges i tripulació de la mateixa base, després
de la modificació dels mitjans de transport sanitari urgent?

Des del mes de juliol del 2009 fins al març del 2010 s'han
realitzat un total de 54 serveis en franja horària nocturna.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 1614/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
avantatges de l'avió front a l'helicòpter. (BOPIB núm. 124, de
23 d'abril de 2010).

Quins són els avantatges reals d'un avió ambulància
enfront d'un helicòpter per realitzar el transport sanitari?

 L'avió medicalitzat permet donar un millor servei
principalment per tres motius:
• 24 hores de cobertura. L'avió permet realitzar serveis en

franja horària nocturna.
• Millora d'assistència mèdica en vol. L'avió és un mitjà de

transport més segur, tant per al pacient com per a l'equip
assistencial.

• Millor resposta davant condicions climatològiques adverses.
L'avió és més estable i menys susceptible a circumstàncies

climatològiques adverses.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 1615/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
canvis al transport sanitari urgent a Menorca. (BOPIB núm.
124, de 23 d'abril de 2010).

En què ha canviat el transport sanitari aeri urgent a
Menorca?

 S'ha canviat l'helicòpter per un avió medicalitzat que permet
donar un millor servei. 

Tant els professionals sanitaris com els pacients s'han
mostrat molt satisfets i és que, des del punt vista del pacient,
l'avió és menys sorollós i una mica més confortable.
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Des del punt de vista de la cobertura, amb l'avió tenim la
possibilitat de volar durant trams horaris en els quals abans no
es volava. L'helicòpter solament podia volar d'orto a ocàs, en
canvi l'avió pot volar durant les 24 hores del dia.

D'altra banda l'avió és menys sensible a la situació
climatològica, de fet, de 238 transports realitzats des que es va
canviar l'helicòpter per l'avió, 54 han estat durant franges
horàries en les quals abans no es podria haver volat.

Altres avantatges que ha suposat aquesta millora de l'avió
medicalitzat han estat explicades  a la pregunta escrita RGE
núm. 1614/10.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 1616/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a UVI
mòbils a Menorca. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quantes UVI mòbils hi ha a Menorca? Relacioneu-les per
assignació de zona.

 Menorca disposa de dues unitats de Suport Vital Avançat
amb servei 24 hores els 365 dies de l'any: una a Maó i l'altra a
Ciutadella.

També disposa de tres unitats de Suport Vital Bàsic que
realitzen transport primari i secundari: Alaior, Maó i Ciutadella.

A més, disposa d'un avió ambulància per a transport  sanitari
aeri ubicat a l'aeroport de Maó.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 1617/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
metges del 061 assignats a Menorca. (BOPIB núm. 124, de 23
d'abril de 2010).

Quants de metges del 061 hi ha assignats a Menorca?

 Hi ha 12 metges assignats a la base de Menorca del 061.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 1618/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
tractaments oftalmològics a l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB
núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quants de tractaments oftalmològics han estat realitzats a
pacients a l'Hospital Mateu Orfila durant l'any passat?

 S'han realitzat 20.071 tractaments.
Formen part dels tractaments les primeres consultes, visites

successives, biometries, angiografies, làser i làser Yag,
topografies corneals, OCT, ecografies i camp visual.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 1619/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
personal assignat a les UVI mòbils. (BOPIB núm. 124, de 23
d'abril de 2010).

A cada UVI mòbil de Menorca, quant de personal hi ha
assignat?

 A cada UVI mòbil hi ha assignats 6 metges i 6 diplomats en
Infermeria, a més del personal tècnic contractat i assignat per
l'empresa adjudicatària del concurs del transport urgent.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 1620/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
intervencions oftalmològiques a pacients del Mateu Orfila.
(BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quantes intervencions oftalmològiques han estat
realitzades a pacients a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca
durant l'any 2008?

 L'any 2008 es varen realitzar 1.006 intervencions
oftalmològiques a l'Hospital Mateu Orfila, això suposa un
increment del 13% respecte de l'any anterior.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 1621/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
intervencions oftalmològiques a pacients del Mateu Orfila.
(BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quantes intervencions oftalmològiques han estat
realitzades a pacients a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca
durant l'any 2009?
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 L'any 2009 es varen realitzar 1.151 intervencions
oftalmològiques a l'Hospital Mateu Orfila, això suposa un
increment del 14% respecte de l'any anterior.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 1622/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
intervencions de traumatologia. (BOPIB núm. 124, de 23
d'abril de 2010).

Quantes intervencions de traumatologia han estat
realitzades a pacients a l'Hospital  Mateu Orfila durant l'any
2008?

 L'any 2008 es varen realitzar 1.058 intervencions
quirúrgiques de traumatologia a l'Hospital Mateu Orfila.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 1623/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
intervencions de traumatologia. (BOPIB núm. 124, de 23
d'abril de 2010).

Quantes intervencions de traumatologia han estat
realitzades a pacients a l'Hospital Mateu Orfila durant l'any
2009?

 L'any 2009 es varen realitzar 1.197 intervencions de
traumatologia a l'Hospital Mateu Orfila.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 1624/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
intervencions de cirurgia general. (BOPIB núm. 124, de 23
d'abril de 2010).

Quantes intervencions de cirurgia general han estat
realitzades a pacients a l'Hospital Mateu Orfila durant l'any
2008?

 L'any 2008 es varen realitzar 1.235 intervencions
quirúrgiques de cirurgia general a l'Hospital Mateu Orfila, això
suposa un increment d'un 17% respecte de l'any anterior.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 1625/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
intervencions de cirurgia general. (BOPIB núm. 124, de 23
d'abril de 2010).

Quantes intervencions de cirurgia general han estat
realitzades a pacients a l'Hospital Mateu Orfila durant l'any
2009?

 L'any 2009 es varen realitzar 1.412 intervencions
quirúrgiques de cirurgia general a l'Hospital Mateu Orfila.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 1626/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
intervencions de ginecologia. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril
de 2010).

Quantes intervencions de cirurgia general han estat
realitzades a pacients a l'Hospital Mateu Orfila durant l'any
2008?

 L'any 2008 es varen realitzar 599 intervencions de
ginecologia a l'Hospital Mateu Orfila.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 1627/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
intervencions de ginecologia. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril
de 2010).

Quantes intervencions de cirurgia general han estat
realitzades a pacients a l'Hospital Mateu Orfila durant l'any
2009?

 L'any 2009 es varen realitzar 627 intervencions de
ginecologia a l'Hospital Mateu Orfila, la qual cosa significa un
increment d'un 4,6% respecte de l'any anterior.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 1628/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
intervencions d'urologia. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de
2010).

Quantes intervencions d'urologia han estat realitzades a
pacients a l'Hospital Mateu Orfila durant l'any 2008?

 L'any 2008 es varen realitzar 459 intervencions
quirúrgiques d'urologia a l'Hospital de Mateu Orfila, això
suposa un increment d'un 26% respecte de l'any anterior.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 1629/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
intervencions d'urologia. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de
2010).

Quantes intervencions d'urologia han estat realitzades a
pacients a l'Hospital Mateu Orfila durant l'any 2009?

 L'any 2009 es varen realitzar 516 intervencions
quirúrgiques d'urologia a l'Hospital Mateu Orfila.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 1630/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
intervencions d'ORL. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quantes intervencions d'ORL han estat realitzades a
l'Hospital Mateu Orfila durant l'any 2008?

 L'any 2008 es varen realitzar 306 intervencions
quirúrgiques d'ORL a l'Hospital Mateu Orfila.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 1631/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
intervencions d'ORL. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quantes intervencions d'ORL han estat realitzades a
l'Hospital Mateu Orfila durant l'any 2009?

 L'any 2009 es van realitzar 404 intervencions quirúrgiques
d'ORL a l'Hospital Mateu Orfila.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 1632/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
ecografies realitzades a l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm.
124, de 23 d'abril de 2010).

Quantes ecografies han estat realitzades a l'Hospital Mateu
Orfila durant l'any 2008?

L'any 2008 es van realitzar 2.374 ecografies a l'Hospital
Mateu Orfila.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 1633/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
ecografies realitzades a l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm.
124, de 23 d'abril de 2010).

Quantes ecografies han estat realitzades a l'Hospital Mateu
Orfila durant l'any 2009?

L'any 2009 es van realitzar 3.319 ecografies a l'Hospital
Mateu Orfila.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 1634/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
TAC realitzats a l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm. 124, de
23 d'abril de 2010).

Quants TAC han estat realitzats a l'Hospital Mateu Orfila
durant l'any 2008?

L'any 2008 es van realitzar 1.677 TAC a l'Hospital Mateu
Orfila.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 1635/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
TAC realitzats a l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm. 124, de
23 d'abril de 2010).

Quants TAC han estat realitzats a l'Hospital Mateu Orfila
durant l'any 2009?

L'any 2009 es van realitzar 2.003 TAC a l'Hospital Mateu
Orfila, suposa un increment del 19% respecte de l'any anterior.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 1636/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
població assignada al centre de salut d'Es Banyer. (BOPIB
núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quanta població té assignada el centre de salut d'Es
Banyer en aquest any 2010?

En el mes d'abril de 2010 la població assignada al centre de
salut d'Es Banyer era d'11.808 usuaris.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 1637/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
població assignada al centre de salut d'Es Banyer. (BOPIB
núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quanta població tenia assignada el centre de salut d'Es
Banyer l'any 2007?

En el mes d'abril de 2007 la població assignada al centre de
salut d'Es Banyer era de 12.850 usuaris.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 1638/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
població assignada al centre de salut d'Es Banyer. (BOPIB
núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quanta població tenia assignada el centre de salut d'Es
Banyer l'any 2008?

En el mes d'abril de 2008 la població assignada al centre de
salut d'Es Banyer era de 13.051 usuaris.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 1639/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
població assignada al centre de salut d'Es Banyer. (BOPIB
núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quanta població tenia assignada el centre de salut d'Es
Banyer l'any 2009?

En el mes d'abril de 2009 la població assignada al centre de
salut d'Es Banyer era d'11.857 usuaris.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 1640/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
personal en el centre de salut d'Es Banyer. (BOPIB núm. 124,
de 23 d'abril de 2010).

Quant de personal hi ha assignat actualment en el centre de
salut d'Es Banyer? Deglosau-ne les característiques de cada
plaça.

Actualment, el personal assignat al centre de salut Es Banyer
és el següent:

• 6 metges
• 2 pediatres
• 7 infermeres
• 1 auxiliar d'infermeria
• 4 auxiliars administratius
• 1 zelador

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 1641/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
targetes sanitàries assignades a cada metge del centre de salut
d'Es Banyer. (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).
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Quantes  targetes sanitàries té assignat cada un dels
metges del centre de salut d'Es Banyer? Detallau-ne el nom del
metge i número de targetes de cada un.

Com a mitjana, el nombre de targetes sanitàries que atenen
els professionals del centre de salut Es Banyer han baixat entorn
d'un 4% respecte de l'any 2007. Actualment cada professional
del centre de salut d'Es Banyer té assignades les següents
targetes:

Professional núm. TSI assignades

333807 
333802
333801
334788 
333809 
336128 
334928 
333808

1586
1884
1712
839
991

1572
1511
1713

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 1642/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cursos
de formació realitzats pels càrrecs directius de GESMA.
(BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quants de cursos de formació han realitzat els càrrecs
directius de GESMA durant la present legislatura? Indicau el
títol del curs i el cost.

Durant els anys 2007, 2008 i 2009 s'han realitzat un total de
16 activitats formatives per a directius. 

Els títols són els següents:
• Dirección de servicios integrados de salud (4)
• Máster de especialización en gestión y metodología de la

calidad asistencial (4)
• Executive master in public administration
• Máster en administración y dirección de servicios sanitarios
• Dirección avanzada de RRHH
• Gestión de talento
• Máster en derecho sanitario
• Dirección estratégica de la comunicación
• Control de gestión avanzado
• Gestión de personas y dirección de equipos

La inversió total ha estat de 130.268 euros.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 1648/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
transferència en matèria de Justícia. (BOPIB núm. 124, de 23
d'abril de 2010).

En quina situació es troben els treballs per tal de fer
efectiva una possible transferència de les competències en
matèria de Justícia atès que ja portem dues legislatures parlant
del tema i encara no s'ha materialitzat res?

D'una banda, s'estudia la valoració del cost efectiu a
13/12/09, per la qual cosa ja s'ha mantingut una sèrie de
reunions de feina a Madrid (les darreres els dies 30 de març i 5
de maig) i s'han de realitzar encara més reunions per tancar
l'esmentada valoració.

D'altra banda, es realitzen tota una sèrie de gestions amb el
Ministeri de Justícia i amb diversos ajuntaments (Eivissa,
Manacor) per agilitar la realització de noves infraestructures per
part de l'estat.

Això no obstant, l'acord final depèn d'ambdues parts i aquest
govern ja ha fet arribar a l'administració estatal la necessitat de
dotacions econòmiques suficients i raonables. En aquest
moment la xifra de cost efectiu es troba en 55.774.314,66 euros,
però s'espera que fruit del treball de les darreres reunions
aquesta xifra augmenti.

Palma, 15 de maig de 2010.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 1649/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
transferència en matèria de Justícia (II). (BOPIB núm. 124, de
23 d'abril de 2010).

Inicialment per a la transferència en matèria de Justícia es
parlava d'un cost efectiu de 51 milions, a data 31 de desembre
de 2007, han transcorregut pràcticament tres anys, es manté la
previsió de cost efectiu o bé s'ha incrementat dita xifra?

Aquesta xifra s'ha incrementat. La darrera quantitat
provisional de cost efectiu (a 31 de desembre de 2008) és de
55.774.314,66 euros. En aquest moment es treballa amb el
Ministeri de Justícia per tancar el cost efectiu a 31 de desembre
de 2009 i molt aviat podrem donar una xifra superior a
l'anterior.

Palma, 15 de maig de 2010.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 1650/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
transferència en matèria de Justícia (III). (BOPIB núm. 124, de
23 d'abril de 2010).



BOPIB núm. 130 - 4 de juny de 2010 4761

En quins termes es tracta la transferència en matèria de
Justícia respecte de l'illa de Menorca? S'ha previst
específicament la necessitat de més recursos humans tenint en
compte que a Menorca hi ha un colAlapse judicial?

La transferència en matèria de Justícia es tracta globalment
per a tot el territori de les Illes Balears, no per illes concretes.

Justament, de les xifres contingudes a la memòria del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 2009 es
constata que els jutjats dels dos partits judicials de Menorca, és
a dir, Ciutadella i Maó, són els que estarien més propers a una
tònica de normalitat funcional.

Palma, 15 de maig de 2010.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 1652/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
noves inversions a les Illes Balears en matèria de Justícia.
(BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Les noves inversions que s'hagin de realitzar a les nostres
illes en matèria de Justícia aniran incloses dins la quantitat
prevista de 51 milions de cost efectiu previst?

En primer lloc, s'ha de puntualitzar que la quantitat prevista
és ja, provisionalment, la de 55.774.314,66 euros, com s'ha
contestat a la pregunta 1649.

En segon lloc, s'ha de dir que en la negociació de les
transferències en matèria de Justícia, d'una banda es calcula el
cost efectiu; d'una altra s'intenta que hi hagi més dotació per a
infraestructures i inversions diferents de les vinculades al cost
efectiu. Aquesta dotació complementària es coneix com "Annex
d'inversions" i és una quantitat addicional a la prevista per cost
efectiu.

Palma, 15 de maig de 2010.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 1653/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
greuge comparatiu dels advocats de torn d'ofici de les Balears
respecte dels de la resta de comunitats autònomes. (BOPIB
núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

És conscient l'Hble. Consellera d'Innovació, Interior i
Justícia del greuge comparatiu que pateixen els advocats que
es troben en el torn d'ofici de les Illes respecte dels que
treballen a d'altres comunitats autònomes que sí tenen
transferides les competències de Justícia? Quan es tenguin
transferides les competències, quines previsions hi ha en
relació amb aquest sector?

La consellera és conscient que les diferències de tractament
per als lletrats de torn d'ofici poden esmenar-se una vegada que
s'hagin assumit els traspassos corresponents. Quan arribi aquest
moment la Conselleria treballarà per millorar les condicions
d'aquests lletrats, tot evitant possibles diferències injustificades.

Palma, 15 de maig de 2010.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 1658/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a reserva
de crèdit per a la construcció del nou hospital de Son Dureta
a Son Espases (I). (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quin import es va fixar com a reserva de crèdit per a la
construcció, equipament i explotació del nou Hospital de Son
Dureta a Son Espases, l'any 2007?

La reserva de crèdit per a la construcció, equipament i
explotació del nou Hospital de Son Dureta a Son Espases es va
fixar a l'any 2007 en 622.974.103,77 euros.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 1659/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a reserva
de crèdit per a la construcció del nou hospital de Son Dureta
a Son Espases (II). (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quin import s'ha fixat com a reserva de crèdit per a la
construcció, equipament i explotació del nou Hospital de Son
Dureta a Son Espases després del modificat realitzat pel
Govern entre el 2009 i el 2010?

La reserva de crèdit per a la construcció, equipament i
explotació del nou Hospital de Son Dureta a Son Espases s'ha
fixat entre el 2009 i el 2010 en 628.628.169,36 euros.

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 1662/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a concerts
i colAlaboracions amb el sector privat que ha tengut l'IBSALUT
(I). (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quin cost han tingut els concerts i colAlaboracions amb el
sector privat sanitari que ha tingut l'IBSALUT durant el 2009?
Especificar l'import per entitats privades.
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Despesa activitat assistencial concertada.

Centre Import total

Hospital Sant Joan de Déu 19.875.738,27
Hospital Creu Roja 7.726.796,50
Policlínica Sra. del Rosario 2.114.244,63
Padi 608.668,00
Clínica Rotger 952.209,91
Clínica Femenia 161.704,41
Clínica Palma-Planas 973.944,30
Policlínica Miramar 806.149,00
Hospital de Muro 191.265,05
Medisub 255.928,39
Fundació Kovacs 637.955,90
I.V.O. 33.982,96
Ruber 104.844,30
Radiocirugía S. Fc. de Asis 37.119,99
CI Universitaria de Navarra 2.083,00
Fundación Jiménez Díaz 1.207,03
Centro Terapéutico Valenciano
Centro Terapéutico Camp del Turia 49.889,60
Terapéutica Endovascular i Percutánea 18.000,00
Udiat Centres Diagnòstic 4.584,08
Altemeba 5.713,32
Hospital Gomez Ulla 79,40
Gabinete Dr. Rovira 45.411,56
Resonáncia Magnet Balear 88.845,55

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 1663/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a concerts
i colAlaboracions amb el sector privat que ha tengut l'IBSALUT
(II). (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quin cost han tingut els concerts i colAlaboracions amb el
sector privat sanitari que ha tingut l'IBSALUT durant el 2008?
Especificar l'import per entitats privades. 

Despesa activitat assistencial concertada.

Centre Import total

Hospital Sant Joan de Déu 16.453.896,37
Hospital Creu Roja 7.202.850,24
Policlínica Sra. del Rosario 2.649.400,65
Padi 448.635,00
Clínica Rotger 695.320,00
Clínica Femenia 198.563,40
Clínica Palma-Planas 754.429,55
Policlínica Miramar 510.794,85
Hospital de Muro 201.813,15
Medisub 154.458,66
Fundació Kovacs 799.561,42
I.V.O. 18.859,11
Ruber 73.020,22
Radiocirugía S. Fc. de Asis 19.637,40
CI Universitaria de Navarra 1.565,00
Fundación Jiménez Díaz 4.577,31

Centro Terapéutico Valenciano
Centro Terapéutico Camp del Turia 47.880,00
Terapéutica Endovascular i Percutánea 18.500,00
Udiat Centres Diagnòstic 2.660,65
Altemeba 1.000,00
Hospital Gomez Ulla 158,80
Gabinete Dr. Rovira 4.760,00
Corporació Parc Taulí 208,02
Salus Menorca 37.366,03

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta RGE núm. 1662/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a concerts
i colAlaboracions amb el sector privat que ha tengut l'IBSALUT
(III). (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quin cost han tingut els concerts i colAlaboracions amb el
sector privat sanitari que ha tingut l'IBSALUT durant el 2007?
Especificar l'import per entitats privades.

Despesa activitat assistencial concertada.

Centre Import total

Hospital Sant Joan de Déu 12.495.506,40
Hospital Creu Roja 7.073.463,23
Policlínica Sra. del Rosario 2.414.048,51
Padi (Programa dental infantil) 328.065,00
Clínica Rotger 656.882,38
Clínica Femenia 1.055.378,74
USP Clínica Palma-Planas 608.942,96
Policlínica Miramar 43.336,18
Hospital de Muro 62.294,40
Hospital de Alcúdia 2.595,60
Medisub 177.204,00
Fundació Kovacs 910.627,62
Instituto Valenciano de Oncología 47.790,36
Clínica Ruber 61.322,70
Radiocirugía S. Francisco de Asis 52.005,16
Clínica Universitaria de Navarra 4.800,00
Corporació Parc Taulí 797,76
Fundación Jiménez Díaz 17.622,81
Hospital de Mataró 247,06
Instituto Carlos III 170,54
Centro Terapéutico Valenciano
Centro Terapéutico Camp del Turia 33.092,13
Terapéutica Endovascular i Percutánea 16.320,00
Mutua Balear 340,00
Salus Menorca 10.380,58
Udiat Centres Diagnòstic 458,16

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.



BOPIB núm. 130 - 4 de juny de 2010 4763

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 1665/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a concerts
i colAlaboracions amb el sector privat que ha tengut l'IBSALUT
(IV). (BOPIB núm. 124, de 23 d'abril de 2010).

Quin cost han tingut els concerts i colAlaboracions amb el
sector privat sanitari que ha tingut l'IBSALUT durant el 2010?
Especificar l'import per entitats privades.

Despesa activitat assistencial concertada.

Centre Import total

Hospital Sant Joan de Déu 5.029.365,21
Hospital Creu Roja 1.842.976,16
Policlínica Sra. del Rosario 487.016,89
Padi (Programa dental infantil) 150.682,54
Clínica Rotger 240.030,35
Clínica Femenia 2.629,34
USP Clínica Palma-Planas 282.699,08
Policlínica Miramar 244.732,36
Hospital de Muro 55.067,57
Medisub 85.269,75
Fundació Kovacs 637.955,90
Instituto Valenciano de Oncologia 7.602,56
Clínica Ruber 15.205,12
Radiocirugía S. Fc. de Asis 6.850,50
Mutua Balear 1.013,87
Fundación Jiménez Díaz 2.186,61
Centro Terapéutico Camp del Turia 11.412,00
Institut Diagnòstic per la Imatge 811,00
Terapéutica Endovascular i Percutánea 18.000,00
Udiat Centres Diagnòstic 484,07
Altemeba 904,44
Gabinete Dr. Rovira 32.820,00

Palma, 14 de maig de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2613/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juny de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal
d'informar sobre el Pla estratègic de subvencions del Govern de
les Illes Balears per al 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació davant el Ple de la cambra per a les

proposicions no de llei RGE núm. 1719/10 i 920/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juny de 2010, admet a tràmit els escrits RGE núm. 2482/10
i 2483/10, presentats pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, i acorda que les proposicions no de llei següents,
ambdues del grup parlamentari esmentat, es tramitin davant el
Ple de la cambra:
• RGE núm. 1719/10, relativa a retirada d'honors a persones

sentenciades per casos de corrupció, amb tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (BOPIB
núm. 125/3, de 30 d'abril d'enguany).

• RGE núm. 920/10, relativa a any internacional de la
diversitat biològica, amb tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial (BOPIB núm. 120, de 19 de març
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Retirada del Projecte de llei RGE núm. 1740/10,

d'ordenació del territori i de l'urbanisme de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juny de 2010, conformement amb l'establert a l'article
128.1 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 2601/10, presentat pel Govern de les Illes Balears, i
accepta la retirada del projecte de llei esmentat, publicat al
BOPIB núm. 125/1, de 30 d'abril d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Fixació dels propers períodes de sessions. 

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 de juny de 2010, conformement amb
l'establert a l'article 30.1.6 del Reglament de la cambra, acorden
de fixar per als propers períodes de sessions el calendari
següent:
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• De dia 15 de setembre a dia 31 de desembre de 2010,
ambdós inclosos.

• De dia 1 de febrer fins a l'entrada en vigor del Decret de
dissolució del Parlament de les Illes Balears i convocatòria
d'eleccions.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
Termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE

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

Un cop fixat el calendari dels propers períodes de sessions,
el termini de presentació d'esmenes al projecte esmentat,
ampliat en vuit dies, comptadors a partir de dia 8 de juny
d'enguany, per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears en sessió de dia 26 de maig de 2010 (BOPIB núm. 129,
de 28 de maig d'enguany), finalitzarà dia 17 d'agost de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
Creació d'una ponència en el si de la Comissió d'Ordenació

Territorial per tal d'estudiar la possibilitat d'assolir un ampli
consens en relació amb una llei del sòl de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament, un cop oïda la Junta de Portaveus,
en sessió de dia 2 de juny de 2010, arran de l’escrit RGE núm.
2658/10, mitjançant el qual es trasllada acord de la Mesa de la
Comissió d’Ordenació Territorial adoptat en relació amb l’escrit
RGE 2481/10, signat per tots els portaveus dels grups
parlamentaris de la cambra, acorda de crear, en el si de la
Comissió d’Ordenació Territorial, una ponència per tal
d’estudiar la possibilitat d’assolir un ampli consens parlamentari
en relació amb una llei del sòl de les Illes Balears. 

Així mateix, la Mesa estableix que aquesta ponència tengui
la mateixa composició numèrica de les ponències de les
comissions permanents, amb el mateix criteri distributiu i que
tengui una durada que conclourà amb la finalització dels seus
treballs.

La ponència serà formada per 9 membres, l’atribució dels
quals, realitzada en proporció a la importància numèrica dels
grups parlamentaris i conformement amb la composició i les
majories actuals del Ple de la cambra, serà la següent:

• 3 al Grup Parlamentari Popular.
• 2 al Grup Parlamentari Socialista.
• 2 al Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-

Verds.
• 2 al Grup Parlamentari Mixt.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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