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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny de 2010, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2269/10, relativa a política sanitària del Govern de les
Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

la Conselleria de Salut que:

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

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

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

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

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

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

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

8. Doti les noves infraestructures sanitàries de les Illes Balears
que mostrin necessitat amb els recursos humans i materials per
poder desenvolupar els seus serveis.

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

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

A la seu del Parlament, 8 de juny de 2010.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

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 1

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2503/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures arran del gravíssim
accident de tren del passat 19 de maig. (BOPIB núm. 129 de 28
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 9 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 1

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2506/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Isabel Cabrer i González, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a personació de l'Advocacia
de la comunitat autònoma en una denúncia interposada pel Partit
Popular. (BOPIB núm. 129 de 28 de maig de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2504/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en funcionament de
l'IES de Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 129 de 28 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 9 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2520/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez i Ferreiro, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a serveis d'intermediació laboral a
les Pitiüses. (BOPIB núm. 129 de 28 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 9 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 1

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2511/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compliment de la Proposició
no de llei RGE núm. 7653/09. (BOPIB núm. 129 de 28 de maig
de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 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 1

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2505/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a prohibició d'endeutament dels
ajuntaments. (BOPIB núm. 129 de 28 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 9 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 1

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2502/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per reactivar
l'economia. (BOPIB núm. 129 de 28 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 9 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 1

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2510/10, de
l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millora de l'hàbit escolar de
l'alumnat. (BOPIB núm. 129 de 28 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 9 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 1

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2513/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a anàlisi fidedigna de
substàncies abocades a les aigües. (BOPIB núm. 129 de 28 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.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 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 1

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2507/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a grau d'execució de les
inversions de l'Estat a les Illes Balears. (BOPIB núm. 129 de 28
de maig de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. President del
Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Debat acumulat de les compareixences del Molt Hble. Sr.

President del Govern de les Illes Balears sobre les mesures de
retall econòmic anunciades pel president de Govern central i
l'impacte que tendran a les Illes Balears, i sobre les mesures
d'austeritat anunciades pel president del Govern espanyol, Sr.
José Luís Rodríguez Zapatero (RGE núm. 2129/10 i 2144/10).

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny de 2010, tengué lloc el debat acumulat de les dues
compareixences esmentades, del Molt Hble. Sr. President del
Govern de les Illes Balears davant el Ple de la cambra, qui
informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 2512/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny de 2010, quedà retirada verbalment la pregunta
esmentada, presentada pel diputat Sr. Miquel A. Coll i
Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a congrés
sobre els drets del menor davant les noves tecnologies,
publicada al BOPIB núm. 129 de 28 de maig d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Declaració institucional sobre l'atac israelià contra una

flota d'ajuda humanitària.

 Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de juny de 2010, fou llegida la declaració institucional, acordada
per tots els grups de la Cambra, que es transcriu a continuació:

“Declaració institucional sobre l’atac israelià contra una
flota d’ajuda a Gaza.

En la matinada d’ahir, dilluns 31 de maig, va tenir lloc un
brutal atac de l’exèrcit israelià contra un comboi de sis vaixells
que portaven ajuda humanitària a Gaza. La flota havia sortit una
setmana abans des de Xipre i tenia l’objectiu de trencar el
bloqueig a la franja de Gaza i portar-hi ajuda humanitària de
primera necessitat, com roba, medecines i menjar. 

Com a resultat de l’atac han mort més de 10 persones, totes
membres de la flota d’ajuda, i s’han produït més de 30 ferits. 

Aquest atac contra persones que pretenien fer arribar
material de primera necessitat als palestins i reptar de manera
pacífica la política israeliana, constitueix una brutal agressió als
drets humans. Com a agressió militar contra civils desarmats en
aigües internacionals, és una flagrant violació del dret
humanitari internacional i de les normatives aplicables a alta
mar.

El Parlament de les Illes Balears condemna de la manera
més enèrgica aquest atac portat a terme per l’exèrcit israelià
contra els vaixells de la flota d’ajuda humanitària a Gaza.

Parlament de les Illes Balears, primer de juny de 2010.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2766/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a desaparició de les diputacions. (Mesa
de 9 de juny de 2009).

RGE núm. 2768/10, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incidència de la vaga de dia 8 en l'educació. (Mesa de 9 de
juny de 2009).

RGE núm. 2769/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Luisa
Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa Recupera't a l'estiu. (Mesa de 9 de juny de 2009).

RGE núm. 2770/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
econòmiques per a esdeveniments esportius. (Mesa de 9 de
juny de 2009).

RGE núm. 2771/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Coll i
Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
congrés sobre els drets del menor davant les noves tecnologies.
(Mesa de 9 de juny de 2009).

RGE núm. 2772/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a remissió a la Fiscalia de l'expedient de Son Rossinyol. (Mesa
de 9 de juny de 2009).

RGE núm. 2773/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
la gestió de les competències en matèria de treball i formació.
(Mesa de 9 de juny de 2009).

RGE núm. 2774/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada
del suport econòmic a la UIMIR. (Mesa de 9 de juny de 2009).

RGE núm. 2775/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets dels
treballadors de l'empresa Grupo Playa Sol. (Mesa de 9 de juny
de 2009).

RGE núm. 2776/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del conveni signat entre el Govern i EMAYA.
(Mesa de 9 de juny de 2009).

RGE núm. 2777/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
del Pla director de transport ferroviari. (Mesa de 9 de juny de
2009).

RGE núm. 2778/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a ajudes al sector pesquer. (Mesa de 9 de juny de 2009).

Palma, a 9 de juny de 2009.
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.

Què opina el conseller de Presidència sobre les declaracions
del Sr. José Blanco en relació a la desaparició de les
diputacions?

Palma, a 9 de juny de 2010.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la incidència de la vaga de funcionaris de dia
8 de juny en el sector de l'educació a les Illes Balears?

Palma, a 8 de juny de 2010.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria d'Educació i Cultura continuar amb el
programa Recupera't a l'estiu, de reforç escolar per a alumnes
als quals han quedat algunes matèries pendents?

Palma, a 8 de juny de 2010.
La diputada:
María Luisa Morillas i Navarro.



BOPIB núm. 131 - 11 de juny de 2010 4777

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 establir criteris d'ajudes
econòmiques per a esdeveniments esportius?

Palma, a 8 de juny de 2010.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 8 de juny de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

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.

Per quina raó, quan el Govern decideix remetre a la Fiscalia
l'expedient d'obtenció d'un edifici en el polígon de Son
Rossinyol, ho fa directament, com ho indica en el seu escrit, al
fiscal Sr. Horrach en lloc de dirigir-lo al fiscal en cap de
Balears?

Palma, a 9 de juny de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què millorarà la gestió de les competències en matèria de
treball i formació laboral la darrera modificació de les
conselleries del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 9 de juny de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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.

Pensa el Govern que la retirada del suport econòmica a la
UIMIR és una bona iniciativa per lluitar contra la crisi?

Palma, a 9 de juny de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines accions té previst portar a terme el Govern de les
Illes Balears per tal de preservar els drets dels treballadors i les
treballadores de l'empresa Grupo Playa Sol?

Palma, a 9 de juny de 2010.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern de les Illes Balears donar compliment
als compromisos adquirits en el conveni signat entre aquest i
EMAYA el 30 de juliol de 2008?

Palma, a 9 de juny de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Pensa el conseller de Mobilitat i Medi Ambient complir,
com va dir la setmana passada, el Pla director del transport
ferroviari?

Palma, a 9 de juny de 2010.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan arribarà la resta dels 28 milions d'euros que s'havien
de destinar al sector pesquer per tal d'assegurar i millorar el
futur d'aquest sector i de la gent que hi treballa?

Palma, a 9 de juny de 2010.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2695/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a autorització al municipi de Campos per a la
construcció i posada en funcionament d'un camp de golf.
(Mesa de 9 de juny de 2010).

RGE núm. 2737/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment dels pactes assolits amb els
representants sindicals del sector de l'ensenyament. (Mesa de
9 de juny de 2010).

Palma, a 9 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Atesa la greu crisi econòmica que pateix la nostra economia
es fa del tot necessari arbitrar tot un seguit de mesures
excepcionals per tal que els municipis revitalitzin i dinamitzin
l’activitat turística amb la finalitat de fer més atractiu el nostre
destí. Així, el propi Govern de les Illes Balears ha aprovat
diverses iniciatives de caràcter urgent mitjançant la figura del
decret llei que, si bé tenen caràcter excepcional, intenten aportar
dinamisme i fluïdesa al sector turístic.

En aquest sentit, el municipi de Campos, que és receptor
d’una important quantitat de truisme, necessita dur a terme
actuacions per dinamitzar i oferir nous productes als potencials
visitants. L’Ajuntament de Campos ha manifestat en diverses
ocasions la necessitat de dur a terme la construcció d’un camp
de golf al municipi i en el mateix sentit es manifesta
l’associació hotelera de la zona.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a autoritzar, sense necessitat prèvia de declaració
d’interès general, la construcció i funcionament d’un únic camp
de golf amb oferta turística complementària en el terme
municipal de Campos.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que l’autorització esmentada en el punt anterior es faci
en funció dels següents requisits:

a) Que l’esmentat camp de golf sigui o hagi estat objecte de
tramitació per a la seva autorització.

b) Que els paràmetres i prescripcions de l’autorització
municipal siguin els de la declaració d’interès general atorgada
en el seu dia, amb independència de la seva possible revocació
i/o anulAlació, així com també amb independència de la
normativa urbanística i territorial que li resulti d’aplicació.

c) Atès que aquesta autorització comporta un aprofitament
atípic del sòl rústic aquest aprofitament s’atorgarà en el moment
de la concessió de la llicència municipal corresponent i només
el 90% resultarà atribuïble al titular de la parcelAla. El
percentatge restant correspondrà a l’administració municipal i
s’haurà d’abonar necessàriament per la persona interessada
abans de la corresponent llicència.

La valoració del 10% de l’aprofitament atípic atribuïble a
l’Administració municipal es quantificarà d’acord amb
l’increment de valor que els terrenys experimentin com a
conseqüència d’aquesta autorització respecte del seu valor com
a sòl rural.

d) En el supòsit que s’hagi efectuat la tramitació en matèria
ambiental del projecte de referència aquesta mantindrà la seva
vigència i resultarà innecessària una nova tramitació.

Palma, a 31 de maig de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les conseqüències de la baixada dels salaris públics en
general i específicament en el sector de l'ensenyament
anunciades pel Govern el passat divendres en sessió del Consell
de Ministres, i l'alentiment de les inversions i dotacions en
aquest sector, tornen ser un atac a la línia de flotació de la
qualitat de l'ensenyament que ha vingut deteriorant-se, durant
aquests darrers anys, a la nostra comunitat autònoma.

El Govern no pot pretendre, emparat per la forta crisi
econòmica que estam patint, aplicar de forma indiscriminada
mesures d'estalvi de la despesa pública, la priorització ha de
constituir un element moderador d'aquesta política i els sectors,
com ara el de l'educació, han de suportar-la en la seva justa
mesura.

El Govern i la comunitat educativa tenen un marc de
referència per a la millora de la qualitat de l'ensenyament,
producte de l'acord de voluntats entre aquest i els representants
sindicals del sector, que es plasmaren en els pactes signats els
anys 2006 i 2008. Sengles documents contenen mesures tant de
caràcter econòmic com declaratives, amb l'objecte de dotar dels
mecanismes adequats els professionals de l'ensenyament i
establir les necessitats bàsiques per tal que els nostres alumnes
obtenguin un millor aprofitament en el seu període escolar.

La totalitat dels objectius determinats en les clàusules dels
esmentats pactes no han complits i no es percep ni sensibilitat
ni intenció política de ser abordats per l'actual govern.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears acorda crear, en el termini
de quinze dies, una ponència en el si de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports per tal d'analitzar el compliment dels acords
adoptats pel Govern amb els representants sindicals del sector
de l'ensenyament i que es plasmaren en els pactes de l'any 2006
i 2008.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda que la durada dels
treballs de la ponència esmentada en el punt 1 anterior
finalitzarà en el termini de dos mesos des de la seva constitució.
L'informe elaborat per la ponència, un cop realitzats els tràmits
parlamentaris adients, serà lliurat al Govern de les Illes Balears
amb les conclusions i el calendari d'aplicació de les mesures
recollides en els pactes i que no s'hagin complit.

Palma, a 25 de maig de 2010.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2732/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a contra el pla de retallades
socials del Govern espanyol, amb tramitació davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 9 de juny de
2010).

Palma, a 9 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 BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

El 29 de maig de 2009 el Congrés dels Diputats va validar
el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que
inclou una sèrie de mesures que pretenen que qui pagui la crisi
sigui qui no l'ha generada i, en canvi, no actua sobre les seves
causes ni afecta els seus responsables.

Entre aquestes mesures destaquen la congelació de les
pensions el 2011(incomplint el Pacte de Toledo), l'eliminació de
la prestació per naixement, l'eliminació de la retroactivitat en les
ajudes a la dependència, la reducció de l'ajuda oficial al
desenvolupament en 600 milions, la reducció salarial dels
empleats públics des de l'u de juny de 2010 (i la congelació en
el 2011), la reducció de les inversions i la prohibició
indiscriminada als ajuntaments que acudeixin al crèdit el 2011.
A més el Govern espanyol està aturant l'accés al crèdit del
Govern de les Illes Balears i pretén que les comunitats
autònomes i les entitats locals contribueixin en un estalvi
addicional que no ha estat negociat.

No hi ha dubte que són necessàries mesures per afrontar la
crisi, i cal constatar que l'enfocament fet fins ara era del tot
inapropiat a la situació que vivim, però la reacció s'ha de fer des
del debat social, actuant sobre les causes de la crisi i evitant
afectar les rendes més baixes o qüestionant els treballadors i les
treballadores de la funció pública. Cal que els ingressos
tributaris recuperin la progressivitat perduda en els darrers anys
(rebaixes fiscals, afavoriment de les rendes del capital,
eliminació de l'impost sobre el patrimoni...) i actuar
decididament sobre el frau fiscal.

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



4780 BOPIB núm. 131 - 11 de juny de 2010

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
retirar el pla d'ajustament pressupostari pel fet de fer recaure el
cost de la crisi sobre qui no l'ha generada, això és les persones
dependents, els treballadors del sector públic, els pensionistes
i, així com en les inversions productives que haurien de
contribuir a dinamitzar l'economia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
tenir presents els greuges en el finançament dels serveis públics
a les Illes Balears i els costos de la insularitat a fi de modular els
efectes de les mesures i evitar que provoquin un major
allunyament de les ràtios de benestar (sanitat, educació, serveis
socials, transport públic, etc.) de les Illes Balears envers les
mitges estatals.

3. El Parlament de les Illes Balears rebutjat l'article 14 del Reial
Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que
prohibeix l'endeutament municipal sense considerar cap criteri
sobre la solvència de les entitats locals i es reitera en els acords
presos que reclamen una millora del sistema de finançament
local.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
presentar un nou pla, negociat amb les forces polítiques i els
agents socials, que garanteixi el manteniment de la despesa
social i les inversions productives, i que se centri en la
racionalització de la despesa pública i en la reducció de les
despeses improductives.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
abordar, el més aviat possible, una reforma tributària per tal de
combatre el frau fiscal i recuperar la progressivitat,
incrementant la tributació de les rendes més altes i dels
beneficis del capital i del sistema financer.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant en la reducció del dèficit públic
autonòmic i la racionalització de la despesa, en la mateixa línia
exposada en els apartats anteriors.

Palma, a 27 de juny de 2010.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 645/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch , relativa a destí dels 30
milions d'euros prevists per al Port de Ciutadella.  (BOPIB
núm. 117, de 26 febrer de 2010).

A què es destinaran els prop de 30 milions d'euros previstos
en inversions al Port de Ciutadella que va anunciar el
Ministeri de Medi Ambient i el mateix president Antich?

Per tal de dur a terme les diferents actuacions necessàries
per a l'entrada en servei del port exterior de Ciutadella es va
solAlicitar que fos inclosa en la partida pressupostària de
transferència de l'Estat a favor del Govern balear que estableix
l'Estatut la dotació necessària per executar les obres restants no
contractades entre les quals figuren:

-l'Estació Marítima de Passatgers juntament amb la
corresponent urbanització,

-les passarelAles d'accés a vaixells integrants en espigó,
-les actuacions de millora d'agitació en la dàrsena i la

possible adequació per a l'escala de creuers,
- la creació de talús amb blocs de formigó per millorar  el

rebase en la zona de l'estació marítima,
-actuacions per garantir subministrament elèctric.
Palma, 21 de maig de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 1651/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
inauguració del nou jutjat6 de Maó. (BOPIB núm. 124, de 23
d'abril de 2010).

Per a quina data s'ha compromès el Govern central amb el
Govern de les Illes Balears per tal d'inaugurar el nou jutjat de
Maó? Amb quant de personal vindrà dotat?

Si la pregunta es refereix a la inauguració de la nova seu
judicial, la primera pedra es va posar el 18 de març del 2010 i
està previst que estigui acabat a finals de l'any 2011.

Pel que fa a quant de personal vindrà dotat correspon al
Ministeri de Justícia determinar-ho. 

Palma, 24 de maig de 2010.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 1756/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a  aturada de
la bomba hidràulica que treia aigua del Pla de Sant Jordi.
(BOPIB núm. 126, de 7 de maig de 2010).

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

El Pla de Sant Jordi és una zona humida actualment
dessecada, constitueix per tant una zona endorreica,
topogràficament deprimida, en la qual les aigües d'escorrentia
s'embassen de manera natural. La seva dessecació amb objectius
d'aprofitament agrícola va comportar la construcció d'una xarxa
de sèquies i sistemes de bombeig que condueixen l'aigua fins a
la mar.

La construcció de l'aeroport i de zones urbanes i industrials,
juntament amb una concentració parcelAlària dels terrenys
agrícoles, han obliterat parcialment el sistema de drenatge de les
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zones més deprimides i, com a conseqüència, són freqüents els
embassaments de l'aigua a les zones més baixes.

Cal diferencia doncs els problemes que es produeixen a les
zones agrícoles amb embassaments molt freqüents en els
períodes humits i problemes de drenatge de les sèquies, els que
tenen lloc a les zones urbanes, on els sistemes de pluvials són
insuficients o inexistents, i finalment el problema de la sortida
de les aigües al torrent de la sèquia de Sant Jordi, degut tant a la
manca de pendent com a les dificultats per superar el pas de
l'autopista i la sortida a la mar.

Existeixen al Pla de Sant Jordi diverses bombes
hidràuliques. El conjunt de bombeigs més important correspon
al desenvolupament d'un projecte d'EMAYA finançat al seu dia
per la Conselleria de Medi Ambient i que té per objecte el
drenatge de les zones més deprimides i el pas de l'autopista. La
gestió d'aquestes bombes correspon, doncs, a l'empresa
municipal.

A causa de la situació d'emergència que aquest hivern es va
produir per l'embassament de pluvials a una zona molt
deprimida i sense serveis per a l'evacuació (l'anomenada
urbanització de la calle 142), durant el passat Nadal ABAQUA
va instalAlar un bombeig temporal que, d'acord amb els
propietaris de la zona, s'encarregà de dur l'aigua fins a sèquies
més funcionals. En finalitzar el contracte que va permetre
aquest bombeig es va aturar uns dies durant la Setmana Santa,
però es va tornar a fer efectiu fins al dia d'avui. Cal aclarir, no
obstant això, que no és responsabilitat d'aquesta conselleria el
drenatge de les zones urbanes o agràries fora del domini públic
hidràulic. 

Tot i això, a la pregunta no es precisa a quina bomba
hidràulica es refereix, el que fa impossible donar explicacions
més detallades.

Palma, 21 de maig de 2010.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 1857/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a edició de
l'Enciclopèdia de Menorca. (BOPIB núm. 126, de 7 de maig de
2010).

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

Tot seguit es detallen els imports concedits a l'Obra Cultural
de Menorca, entitat responsable de l'Enciclopèdia de Menorca,
en conceptes d'ajudes a l'edició:

- 2007. Conveni plurianual (2007-2008) de subvenció per a
l'edició del tom Antropologia II de l'Enciclopèdia: 15.000,00
euros.

- 2008. Conveni plurianual (2007-2008) de subvenció per a
l'edició del tom Història de l'art II de l'Enciclopèdia: 14,826,91
euros.

- 2009. Adquisició de fons bibliogràfics (compra de 126
exemplars del volum XVII de l'Enciclopèdia): 11.970,50 euros.

Palma, 21 de maig de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 1858/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a edició de
l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 126, de 7
de maig de 2010).

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

Tot seguit es detallen els imports concedits al Consell
Insular d'Eivissa i Formentera en concepte d'ajuda a l'edició:

- 2009. Adquisició de fons bibliogràfics (compra del volum
10 de l'Enciclopèdia): 8.000,00 euros. 

Palma, 21 de maig de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 1859/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a ajudes a
l'escoles d'estiu. (BOPIB núm. 126, de 7 de maig de 2010).

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

La Conselleria  d'Educació i Cultura ha donat ajudes
econòmiques al ColAlectiu Escola d'Estiu de Mallorca i al
Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca. 

ColAlectiu Escola d'Estiu de Mallorca:
- Curs 2006/2007 (pagat el 2007): 18.450,00 euros.
- Curs 2007/2008 (pagat el 2008): 6.525,00 euros.
- Curs 2008/2009 (pagat el 2009): 3.690,00 euros.

Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca:
- Curs 2006/2007 (pagat el 2007): 7.995,00 euros.
- Curs 2007/2008 (pagat el 2008): 8.082,90 euros.
- Curs 2008/2009 (pagat el 2009): 8.196,90 euros.

Palma, 20 de maig de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 1863/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a previsions
del Govern en relació amb les despeses de les escoles d'adults
de Menorca. (BOPIB núm. 126, de 7 de maig de 2010).
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Quina previsió té el Govern de les Illes Balears en relació
amb l'assumpció de despeses de l'ensenyament de les escoles
d'adults de Menorca?

La previsió del Govern de les Illes Balears en relació amb
l'assumpció de despeses de l'ensenyament de les escoles d'adults
de Menorca per a 2010 és la següent:

INSTITUCIÓ/ENTITAT 2010

CEPA Ciutadella 634.647,36 euros

CEPA Joan Mir i Mir 839.704,05 euros

Consell Insular de Menorca 24.000,00 euros

TOTAL 1.498.351,41 euros

Palma, 28 de maig de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 1864/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a previsions
del Govern en relació amb les despeses de les escoles d'adults
d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 126, de 7 de maig de
2010).

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

La previsió del Govern de les Illes Balears en relació amb
l'assumpció de  despeses de l'ensenyament de les escoles
d'adults d'Eivissa i Formentera pera 2010 és la següent:

Illa d'Eivissa

INSTITUCIÓ/ENTITAT 2010

CEPA Pitiüses 683.697,47 euros

CEPA Sant Antoni 431.081,23 euros

Consell d'Eivissa 20.000,00 euros

TOTAL 1.134.778,70 euros

Illa de Formentera

1 professor 51.605,92 euros

Palma, 28 de maig de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 1865/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a previsions
del Govern en relació amb les despeses de les escoles d'adults
de Mallorca. (BOPIB núm. 126, de 7 de maig de 2010).

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

La previsió del Govern de les Illes Balears en relació amb
l'assumpció de despeses de l'ensenyament de les escoles de
Mallorca per al 2010 és la següent: 

CEPA Alcúdia 513.798,85 euros

CEPA Amanecer 640.667,14 euros

CEPA Artà 393.073,95 euros

CEPA Mancomunitat des
Raiguer

546.791,53 euros

CEPA Calvià 1.090.589,11 euros

CEPA Sud 392.966,25 euros

CEPA F. de Borja Moll 1.229.405,69 euros

CEPA Llevant 635.950,49 euros

CEPA Camp Rodó 946.469,05 euros

CEPA La Balanguera 963.406,36 euros

CEPA Son Canals 825.177,95 euros

CAPA S'Arenal 508.995,67 euros

CEPA Sa Pobla 402.226,41 euros

CEPA Mancomunitat des
Pla de Mallorca

678.253,01 euros

Mancomunitat des Raiguer 13.050,00 euros

Mancomunitat des Pla de
Mallorca

15.200,00 euros

Mancomunitat I. del Sud de
Mallorca.

9.250,00 euros

TOTAL 9.805.271,46 euros

Palma, 28 de maig de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 1915/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Mayans i Serra , relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades  l'any 2009 a Formentera.
(BOPIB núm. 127, de  14 de maig de 2010).
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Relació de subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Presidència i per les seves empreses públiques,
consorcis i fundacions l'any 2009 a Formentera, indicant la
persona física o jurídica objecte de la subvenció, l'import de la
subvenció i la seva finalitat.

Segons els arxius consultats de la Conselleria de Presidència
i de les seves empreses públiques, consorci i fundacions, les
subvencions aprovades durant l'any 2009 a l'illa de Formentera
són les següents:

Persona física o jurídica: Associació Cultural Andalusa a
Formentera. Finalitat: Millora i adequació d'infraestructures;
convocatòria de subvencions en matèria de foment de l'acció
cívica per a cases regionals per resolució del conseller de
Presidència. (BOIB núm. 42, de 21 de març del 2009). Import:
3.741,60 euros

Persona física o jurídica: Associació Cultural Andalusa a
Formentera. Finalitat: Activitats. Convocatòria de subvencions
en matèria de foment de l'acció cívica per a cases regionals per
resolució del conseller de Presidència (BOIB núm. 42, de 21 de
març del 2009). Import: 3.051,60 euros.

Persona física o jurídica: Associació de Veïns i Veïnes de
Ca Marí. Finalitat: Acció cívica. Petició de subvenció
corresponent a l'Associació de Veïns i Veïnes de Ca Marí.
Import: 0 euros; denegada: les subvencions eren susceptibles
d'integrar-se dins programes i accions, convocatòries i/o plans
d'altres departaments del Govern.

Palma, 26 de maig de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 1923/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades a l'any 2009 a Formentera
(IX). (BOPIB núm. 127, de 14 de maig de 2010).

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

S'adjunta resposta en la documentació annexa.  

Palma, 31 de maig de 2010.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 2451/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria de Presidència.
(BOPIB núm. 129, de 28 de maig de 2010).

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

La Conselleria de Presidència no té cap projecte per al 2010
a Formentera. 

Palma, 4 de juny de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Economia RGE núm. 1751/10 a 1755/10.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de juny de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2712/10,
presentat pel diputat Hble. Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del
Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de les preguntes
RGE núm. 1751/10 a 1755/10, relatives a promoció industrial,
euroregió de les illes de la Mediterrània, promoció industrial,
actuacions en matèria de mines i pedreres i promoció industrial,
respectivament (BOPIB núm. 126, de 7 de maig de 2010).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Habilitació d'un període de sessions extraordinari per tal

de poder celebrar sessions de la ponència d'estudi creada al si
de la Comissió de Reglament per a la reforma del Reglament
del Parlament de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de juny de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2784/10,
presentat, d'acord amb el que es preveu a l'article 45.4 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, per una cinquena part
dels diputats de la Cambra, membres de tots els grups
parlamentaris, mitjançant el qual solAliciten que el Ple de la
Cambra acordi habilitar un període extraordinari el present mes
de juny per tal de poder celebrar les sessions extraordinàries
necessàries de la ponència creada en el si de la Comissió de
Reglament d'estudi per a la reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
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El debat i votació sobre aquesta solAlicitud ha estat inclòs en
l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 15 de juny de 2010,
que ha fixat la Presidència, oïda la Mesa i d'acord amb la Junta
de Portaveus en sengles sessions de dia 9 de juny de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Habilitació d'un període de sessions extraordinari per tal

de poder celebrar les sessions necessàries de tramitació i, si
n'és el cas, d'aprovació de la proposició de llei relativa a
declaració d'interès autonòmic de la construcció del camp de
golf de Son Baco, a Muro, i del projecte de llei de mesures
urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments
d'interès general.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de juny de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2789/10,
presentat, d'acord amb el que preveuen els articles 45.4 i
següents de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, per 18
diputats del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
solAliciten que el Ple de la Cambra acordi habilitar un període de
sessions extraordinari per tal de poder celebrar les sessions
necessàries de ponència, comissió i plenari a fi que es tramitin
i, si n'és el cas, s'aprovin les iniciatives següents:

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

- Projecte de llei de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d'interès general.

El debat i votació sobre aquesta solAlicitud ha estat inclòs en
l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 15 de juny de 2010,
que ha fixat la Presidència, oïda la Mesa i d'acord amb la Junta
de Portaveus en sengles sessions de dia 9 de juny de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Convocatòria de sessions extraordinàries i habilitació dels

dies necessaris per possibilitar-les, per a la tramitació del
Projecte de llei RGE núm. 804/10, del sector públic instrument
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de juny de 2010, atès l'escrit RGE núm. 2722/10, presentat pel
Molt Hble. Sr. President de les Illes Balears mitjançant el qual
solAlicita la convocatòria de sessions extraordinàries i
l'habilitació dels dies necessaris per possibilitar-les per tal de
tramitar el Projecte de llei del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears adopta, amb
l'acceptació de la Junta de Portaveus en sessió celebrada el
mateix dia, els següents acords:

1. Conformement amb l’establert pels articles 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i 61.2 del Reglament de la
Cambra, es convoca sessió plenària extraordinària, la data de la
qual es fixarà oportunament, per tal de procedir al debat i
aprovació, si pertoca, del Dictamen de la Comissió d’Hisenda
i Pressuposts sobre el Projecte de llei del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Consegüentment, es convoquen les sessions extraordinàries
que calguin de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts i dels seus
òrgans, per tal que s’hi procedeixi als tràmits pertinents per a
l’elaboració del Dictamen sobre el projecte de llei del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Les dates de les sessions esmentades es fixaran
oportunament. 

3. D’acord amb el que disposa l’article 92 del Reglament del
Parlament, s’habiliten els dies necessaris per tal que es pugui
procedir a l’estudi, tramitació i aprovació, si pertoca, del
Dictamen sobre el projecte de llei del sector públic instrumental
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, inclosos els
dilluns i els dissabtes.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Renúncia del torn de portaveu del Grup Parlamentari Mixt

corresponent al mes de juny d'enguany.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de juny de 2010, es dóna per assabentada de l'escrit RGE núm.
2648/10, presentat per la diputada Hble. Sra. Isabel Alemany i
Moyà, del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual comunica
que, d'acord amb el Reglament d'organització i funcionament
intern del Grup Parlamentari Mixt, renuncia al torn de portaveu
corresponent al mes de juny de 2010 en favor del diputat Hble.
Sr. Josep Melià i Ques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

C)
Renúncia al càrrec de secretari de la Comissió de Cultura,

Educació i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de juny de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2711/10,
presentat pel diputat Hble. Sr. Miquel A. Coll i Canyelles, del
Grup Parlamentari Socialista, i resta assabentada de la seva
renúncia al càrrec de secretari de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

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

-  Pàg. 4671. 4. Informacions. Apartat H), punt C).

On diu: Adscriure al servei de la Secció de protocol el personal
que es relaciona: (...)
• Membres del cos d'uixers (uixer major, viceuixers majors,

uixers, uixer-telefonista, xofers)

Hi ha de dir: Adscriure al servei de la Secció de protocol el
personal que es relaciona: (...)
• Membres del cos d'uixers (uixer major, viceuixers majors,

uixers, uixer-telefonista) xofers i governanta

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 130, de 4 de juny de
2010.

-  Pàg. 4726 i 4744. Respostes a preguntes formulades en
comissió. Apartat A).
On diu: RGE núm. 1285/09 i 1286/09, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 12825/09 i 12826/09, ...

-  Pàg. 4727 i 4745. Respostes a preguntes formulades en
comissió. Apartat D).
On diu: RGE núm. 1238/10, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 1239/10, ...

-  Pàg. 4730 i 4762. Respostes a preguntes. Apartat AQ).
On diu: RGE núm. 1662/10, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 1664/10, ...
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