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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2930/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 966/10, relativa a
política del Govern en matèria de publicitat institucional.
(Mesa de 30 de juny de 2010).

Palma, a 30 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. 2930/10,
relativa a política del Govern en matèria de publicitat
institucional, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata el
malbaratament de 120.000 euros de la campanya publicitària
“d’autobombo” amb el títol 1.061 milions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a informar al Parlament de les Illes Balears,
concretament a la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals, de qualsevol campanya publicitària del Govern de les
Illes Balears superior als 100.000 euros.

Palma, a 18 de juny de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3008/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a aules de
primària al municipi de Maó. (Mesa de 30 de juny de 2010).

RGE núm. 3049/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a criteris per a la selecció del Sr. Pedro Antonio Ruíz Porres
per dur a terme diversos treballs. (Mesa de 30 de juny de
2010).

Palma, a 30 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 escrita.

Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria
d'Educació, a curt i a mig termini, per tal d'atendre la demanda
de més aules de primària al municipi de Maó?

Palma, a 22 de juny 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 escrita.

Criteris aplicats per tal de contractar el Sr. Pedro Antonio
Ruíz Porres, per tal que realitzés l'informe de valoració sobre el
preu de lloguer de l'edifici propietat de CAIB Patrimoni en els
carrers Palau Reial 14 i Conqueridor 9 d'aquesta ciutat.

Palma, a 25 de juny de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3014/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a remodelació del port d'Eivissa, amb tramitació davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 30 de juny de
2010).

Palma, a 30 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, només amb el parer favorable de les
diputades Marián Suárez i Ferreiro i Esperança Marí i Mayans,
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
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Exposició de motius

El port d’Eivissa constitueix un element fonamental en la
identificació de l’illa. És la porta d’entrada per a qualsevol
persona que arriba per mar a Eivissa i forma part d’un entorn
que té un gran valor monumental i paisatgístic, tot destacant-hi
Dalt Vila patrimoni de la Humanitat.

Per aquests motius qualsevol remodelació que es faci al port
d’Eivissa s’ha de fer tenint especial cura i atenció a aquests fets.
No es tracta d’un port situat a un enclavament industrial i sense
d’altres valors (cas en el qual només compten els aspectes
purament tècnics), sinó d’un port que es troba dins un entorn
molt concret i determinat.

Per a Eivissa, com per al conjunt de les Illes Balears, el
nostre patrimoni històric i el patrimoni natural constitueixen dos
elements fonamentals per al manteniment i desenvolupament de
la nostra principal indústria: el turisme. N’hem de tenir cura,
idò, no només per una qüestió de compromís amb la pròpia
cultura, sinó també com a element de desenvolupament
econòmic.

La remodelació del port respon a les necessitats que té
actualment la societat eivissenca pel que fa a tràfic marítim,
però també ha de comportar beneficis per a la ciutat, tenint en
compte que es tracta d’un projecte que ha de ser integrat i tenint
en compte el mateix port i el seu entorn.

Per això el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears acorda instar l’Autoritat
Portuària de les Illes Balears perquè, a l’hora de dur a terme la
necessària remodelació del port d’Eivissa, en tenguin en compte
els següents requisits:

a) Que en la remodelació de la reforma que es faci del port
d’Eivissa hi hagi espais per a usos ciutadans,

b) Que l’Autoritat Portuària de les Illes Balears es
comprometi a treballar conjuntament amb l’Ajuntament
d’Eivissa per millorar les zones de la ciutat que han estat
ocupades per les activitats portuàries a la part sud, és a dir, de
tota l’àrea del port que limita amb el barri de la Marina.

c) Que les instalAlacions portuàries que s’hagin de destinar
a estació marítima es facin sempre atenent a criteris de qualitat
de servei i de mínim impacte ambiental, per tal de permetre una
integració harmònica en el conjunt del port de la ciutat
d’Eivissa.

Palma, a 21 de juny de 2010.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
El portaveu:
Josep Melià i Ques.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 1757/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a retirada de
Velella velella de la platja de Cala Millor. (BOPIB núm. 126,
de 7 de maig de 2010).

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

La Velella velella és un cnidari molt petit que no és urticant.
El problema representa, a més d'agrupar-se en grans quantitats,
és que una vegada sobre l'arena es mor i fa mala olor.

Dia 15 d'abril els ajuntaments de Son Servera i de Sant
Llorenç des Cardassar avisaren la Conselleria de Medi Ambient
i Mobilitat que a la platja de Cala Millor hi havia presència de
Velella velella.

El mateix dia 15 d'abril les dues brigades que tenen base a
la zona de Manacor, formades per quatre persones cadascuna i
que corresponen a les associacions Aprocem i Estel de Llevant,
treballaren durant tota la seva jornada per retirar la Velella
velella. Els dos ajuntaments hi colAlaboraren d'una manera molt
efectiva en la retirada de les borses. El dia següent una sola
brigada va poder retirar els petits grumers que l'onatge havia
deixat durant la nit.

Les brigades de neteja de platges de la Conselleria de Medi
Ambient i Mobilitat varen retirar un total de 1.743,8 quilos de
residus, dels quals 1.591 quilos van ser de Velella velella.
Aquestes tasques se van realitzar al llarg de sis dies alterns
durant el mateix mes d'abril.

Palma, 28 de maig de 2010.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 1757/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
subvencions a les escoles de música. (BOPIB núm. 126, de 7 de
maig de 2010).

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

Subvencions any 2007: les ajudes per al curs 2006-2007 no
es van poder convocar ja que la partida pressupostària destinada
a aquestes subvencions no tenia fons. Els diners van ser desviats
a despesa corrent, per l'anterior govern de les Illes Balears.
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Subvencions any 2008: l'any 2008 es va iniciar la tramitació
de les ajudes per al curs 2007-2008, seguint el procediment
d'anys anteriors, però a causa dels canvis de la normativa de
subvencions que obligaren a redefinir la convocatòria va fer que
els terminis fossin impossibles de complir abans de principi del
mes de desembre, data límit per poder donar les ajudes.

Subvencions any 2009: l'any 2009 es van convocar les
ajudes per al curs 2008-2009 d'acord amb els nous canvis de
normativa de subvencions mitjançant la resolució publicada al
BOIB núm. 156, de 24 d'octubre de 2009. En aquesta
convocatòria es va destinar la quantia de 241.000i. Es varen
determinar dues bosses independents en atenció al tipus de
beneficiari, una de 232.000i per a les escoles de música i dansa
de titularitat pública i una altra de 9.000i per a les escoles de
música i dansa gestionades per entitats sense ànim de lucre.

La resolució de concessió de cada escola de música va ser
publicada al BOIB núm. 187, de 24 de desembre de 2009 i
corregida a la resolució de 12 de gener de 2010 publicada al
BOIB núm. 16, de 2 de febrer. La quantia atorgada a cada
escola fou la següent:

M1 Fundació escola municipal de música d'Alcúdia P5700301D
12.097,48i.
M2 Escola municipal de música Josep Rubio i Amengual de
Calvià P0701100J 12.314,80i.
M3 Pare Aulí de Felanitx G57521098 5.251,90i.
M4 Conservatori municipal elemental de música de Palma
P0704000 9.344,76i.
M5 Consorci de la música i la dansa i l'art de Sóller G57598906
12.387,24i.
M6 Escola de música de Son Servera P0706200C 8.765,24
M7 Escola de música Antoni Torrandell d'Inca P5702701C
9.272,32i.
M8 Escola municipal de música de Binissalem P0700800F
8.149,50i.
M9 Escola municipal de música de Montuïri B57499873
1.883,44i.
M10 Fundació pública de l'escola de  música de Pollença
G57168015 10.032,94i.
M11 Escola municipal de música de Campos P0701300F
3.006,26i.
M12 Escola municipal de música d'Algaida P0700400E
3.187,36i.
M13 Escola municipal de música des Mercadal P0703700E
7.751,08i.
M14 Escola municipal de música d'Alaior P07002001
6.157,40i.
M15 Escola municipal de música Miquel Tortell de Muro
P0703900A 8.946,34i.
M16  Escola municipal de música Andreu Torrens de Santa
Maria del Camí P0705600E 5.541,66i.
M17 Escola municipal de música i dansa de Ciutadella
P0701500A 11.228,20i.
M18 Escola municipal de música de Santa Margalida
P0705500G 7.280,22i.
M19 Escola municipal de música de Capdepera P0701400D
16.000,00i.
M20 Escola de música i folklore del patronat municipal
d'Eivissa P5702603A 4.925,92i.

M21 Escola municipal de música de Santanyí P0705700C
8.873,90i.
M22 Escola de música de l'Ajuntament de Vilafranca de
Bonany P0706500F 2.716,50i.
M23 Escola municipal de música de Porreres G07084320
4.636,16i.
M24 Escola municipal de música de Petra P0704100G
7.859,74i.
M25 Escola municipal de música d'Artà P0700600J
10.431,36i.
M26 Escola de música de l'ateneu musical de Ferreries
G57036477 5.179,46i.
M27 Escola municipal de música i dansa d'Esporles P0700018E
9.851,84i.
M28 Escola municipal de música de Formentera P0702400C
2.897,60i.
M29 Escola municipal de música de Manacor P0703300D
16.000,00i.
P2 Més música, Fundació G57231391 3.750,00i.

Ja ha començat la tramitació de les subvencions per escoles
de música de l'any 200-2010. En aquesta convocatòria es
destinarà la quantia de 200.000i.

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

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 1860/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ajudes a
les escoles d'adults de Menorca. (BOPIB núm. 126, de 7 de
maig de 2010).

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

La Conselleria d'Educació i Cultura destina als centres
d'educació de persones adultes de l'illa de Menorca els recursos
econòmics següents:

CEPA Ciutadella
Any Jornades

professors
Quantia Despeses Total

2007 15 579.340,99 13.968,00 593.308,99

2008 16 609.852,27 22.344,08 632.196,35

2009 16 609.852,27 27.153,08 637.005,35

Total 1.799.045,5 63.465,16 1.862.510,69

CEPA Maó
Any Jornades

professors
Quantia Despeses Total

2007 18,5 699.296,85 19.491,00 718.787,85

2008 18,5 703.837,43 25.381,13 729.218,56

2009 20 790.889,14 28.147,13 819.036,27

Total 2.194.023,4 73.019,26 2.267.042,67
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La Conselleria d'Educació i Cultura signa convenis de
colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca en matèria
d'educació de persones adultes:

2007 -
2008 25.000,00i
2009 25.000,00i
TOTAL 50.000,00i

Quadre resum

Institució/entitat 2007 2008 2009

Cepa  Ciutadella 593.308,99 632.196,35 637.005,35

Cepa Joan Mir i Mir 718.787,85 729.218,56 819.036,27

Consell Menorca - 25.000,00 25.000,00

Total 1.312.096,83 1.386.414,9 1.481.041,6

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

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 1861/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ajudes a
les escoles d'adults d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 126,
de 7 de maig de 2010).

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

La Conselleria d'Educació i Cultura destina als centres
d'educació de persones adultes de les illes d'Eivissa i de
Formentera els recursos econòmics següents:

Illa d'Eivissa

CEPA Pitiüses
Any Jornades

professors
Quantia Despeses Total

2007 23 835.535,08 20.791,00 856.326,08

2008 24 874.823,94 23.396,32 898.220,26

2009 18 661.793.68 28.222,66 690.016,34

Tot. 2.372.152,7 72.409,98 2.444.562,68

CEPA Sant Antoni
Any Jornades

professors
Quantia Despeses Total

2007 - - - -

2008 - - - -

2009 10 374.726,28 12.000,00 386.726,28

Tot. 374.726,28 12.000,00 386.726,28

La Conselleria d'Educació i Cultura signa convenis de
colAlaboració amb el Consell d'Eivissa en matèria d'educació de
persones adultes:

2007 -
2008 21.000,00i
2009 21.000,00i
TOTAL 42.000,00i

Illa de Formentera

A l'illa de Formentera la Conselleria d'Educació i Cultura té
un professor adscrit al CEPA PITIÜSES no comptabilitzat a
l'apartat anterior, les despeses del qual són les següents:

2007 2008 2009 Total

1 professor 51.605,92 51.605,92 51.605,92 154.817,76

Quadre resum illa d'Eivissa
Institució/entitat 2007 2008 2009

Cepa Pitiüses 856.326,08 898.220,26 690.016,34

Cepa St. Antoni - - 386.726,28

Consell Eivissa - 21.000 21.000

Total 856.326,08 919.220,26 1.097.742,62

Quadre resum illa de Formentera
2007 2008 2009 Total

51.605,92 51.605,92 51.605,92 154.817,76

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

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 1862/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ajudes a
les escoles d'adults de Mallorca. (BOPIB núm. 126, de 7 de
maig de 2010).

La documentació adjunta a la resposta ajudes a les escoles
d'adults de Mallorca queda dipositada al Registre General de
l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

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

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 1916/10, presentada per l'Hble. Sr
. Diputat  José Miguel Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(II). (BOPIB núm. 127, de 14 de maig de 2010).
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Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Economia i Hisenda i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2009 a l'illa de
Formentera, indicant la persona física o jurídica objecte de la
subvenció, l'import de la subvenció i la seva finalitat.

A la Conselleria d'Economia i Hisenda i a les empreses
públiques dependents d'aquesta conselleria no s'ha tramitat cap
expedient de subvenció a favor del Consell Insular de
Formentera durant l'any 2009.

Palma, 24 de maig de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 1921/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(VII). (BOPIB núm. 127, de 14 de maig de 2010).

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

Durant l'any 2009 per part de la Direcció General de Salut
Pública es varen concedir subvencions a les següents
associacions, l'àmbit d'actuació de les quals inclou l'illa de
Formentera:

-ASPANADIF (Asociación de Padres de Niños y
Adolescentes con discapacidad de Ibiza  Formentera).

La finalitat de la subvenció és la realització d'un projecte per
a la promoció d'hàbits saludables per a persones amb
discapacitats.

L'import de la subvenció va ser de 22.344,62 euros.

-AEMIF (Associació d'Esclerosi Múltiple d'Eivissa i
Formentera).

La finalitat de la subvenció és realitzar un treball social com
a suport als afectats d'esclerosi múltiple i altres malalties
neurodegeneratives.

L'import de la subvenció va ser de 16.215,20 euros.    
-APFEM (Associació Pitiüsa de Familiars de persones amb

malalties mentals i de nins amb autisme i altres trastorns en el
desenvolupament).

La finalitat de la subvenció és realitzar activitats
relacionades amb la salut per millorar la qualitat de vida dels
usuaris i de les seves famílies amb la finalitat socioterapèutica.

L'import de la subvenció va ser de 17.767,98 euros.

Per altra banda, cal assenyalar que l'Associació de
Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica d'Eivissa i
Formentera (AFFAC), va presentar una solAlicitud de subvenció,
la qual va ser donada per desistida per part de la comissió
avaluadora, degut a què l'esmentada associació no va esmenar
les deficiències detectades a la seva solAlicitud.

Per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears a:

-Associació de Donants de Sang d'Eivissa i Formentera.
La finalitat de la subvenció és per a activitats de

dinamització del voluntariat, promoció de la donació de sang i
conscienciació de la població a la donació voluntària i altruista
de sang.

L'import de la subvenció va ser de 49.236 euros.
               

Palma, 4 de juny de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 1993/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
contracte de gestió de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 127, de 14 de maig de 2010).

Quins han estat els resultats del contracte de gestió de
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera de l'any 2008.

Els resultats del contracte de gestió de l'Àrea de Salut
d'Eivissa i Formentera de l'any 2008 han tengut un compliment
del 50,66%.

               
Palma, 4 de juny de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 1994/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
contracte de gestió de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 127, de 14 de maig de 2010).

Quins han estat els resultats del contracte de gestió de
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera de l'any 2009.

Els resultats del contracte de gestió de l'Àrea de Salut
d'Eivissa i Formentera de l'any 2009 han tengut un compliment
del 50,60%.

               
Palma, 4 de juny de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 1995/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a criteris
per concedir el desplaçament d'un segon acompanyant als
pacients que s'han de desplaçar a Son Dureta. (BOPIB núm.
127, de 14 de maig de 2010).
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Quins són els criteris que segueix la Conselleria de Salut
per concedir el desplaçament d'un segon acompanyant quan un
pacient s'ha de desplaçar a l'hospital de referència de Son
Dureta?

La figura d'un acompanyant, en cas de desplaçaments entre
illes o fora de la comunitat autònoma, està contemplada en el
Decret 41/2004, de 23 d'abril, pel qual es regulen les
compensacions per a desplaçament dels usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears. Entre els requisits per a la percepció
de les compensacions es mencionen a l'article 4.2.

Quant a la situació assistencial que el pacient requereixi, en
casos excepcionals i mai determinats per la conveniència de
dues persones per fer l'acompanyament, el Servei de Salut
després de la seva valoració autoritza, si escau, al segon
acompanyant.

               
Palma, 7 de juny de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 1996/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a plaça
del coordinador d'equips d'atenció primària a l'Àrea de Salut
d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 127, de 14 de maig de
2010).

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

Els coordinadors d'equips d'atenció primària a l'Àrea de
Salut d'Eivissa i Formentera continuen sent els que s'indicaren
a la mateixa pregunta parlamentària contestada el mes de març
del 2009.

               
Palma, 4 de juny de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 1997/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
MESTOS a la nostra comunitat autònoma. (BOPIB núm. 127,
de 14 de maig de 2010).

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

No tenim constància de cap petició formal de la ministra en
referència a aquest tema.

               
Palma, 7 de juny de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 1998/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a plaça
que ocupa el Sr. Francisco Cárceles.. (BOPIB núm. 127, de 14
de maig de 2010).

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

Actualment el Sr. Francisco Cárceles Guardia ocupa la seva
plaça com a metge d'admissió i documentació clínica.

Les funcions que realitza són pròpies de la seva plaça, així
com tasques de suport al Servei de Salut.

               
Palma, 7 de juny de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 1999/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a acord
en relació amb el finançament sanitari. (BOPIB núm. 127, de
14 de maig de 2010).

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

Dins l'ordre del dia del Consell Interterritorial extraordinari
que va tenir lloc el passat 18 de març, no hi va haver cap punt
referit a un acord de finançament sanitari.

               
Palma, 4 de juny de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 2001/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a estudi en
relació amb el torrent de Fornalutx. (BOPIB núm. 126, de 7 de
maig de 2010).

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

La inestabilitat del vessant del torrent de Fornalutx, tot i no
ser competència directa de la direcció General de Recursos
Hídrics, té un elevat interès en cas d'esllavissaments, atès que
aquests moviments podrien, eventualment, afectar la llera del
torrent.

És per aquest motiu que es va redactar un estudi-diagnosi de
la situació amb propostes de solucions. Aquestes actuacions
proposades consistien, bàsicament, en:



4898 BOPIB núm. 135 - 2 de juliol de 2010

- Recollida d'aigües a la part superior del talús per tal
d'evitar l'escorrentia superficial al vessant i els conseqüents
arrossegaments superficials.

- Execució de drenatges "californians" repartits per la
superfície del vessant, per tal de relaxar les pressions
intersticials, millorar l'estabilitat del terreny i garantir un millor
i més homogeni comportament geotècnic del vessant, reduint els
eventuals esllavissaments de terres.

El passat més de novembre es va realitzar una visita tècnica
a la zona i el tècnic va proposar que, independentment de la
redacció del projecte global, es duguin a terme les següents
actuacions:

- Neteja del vessant d'elements vegetals que puguin produir
arrossegalls.

- Canals que recondueixin l'escorrentia superficial.
- Reforços i reconstruccions de la riba del llit del torrent per

tal d'evitar descalçaments del vessant que puguin afavorir els
esllavissaments.

Amb aquestes actuacions, que només es poden efectuar
durant la temporada d'estiu, sense aigua al torrent, es podria
disminuir de forma important el risc d'esllavissaments mentre
es desenvolupen i executen projectes més definitius.

Palma, 28 de maig de 2010.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 2272/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
mesures en relació amb la retallada d'un 65% del pressupost
per a la integració dels immigrants. (BOPIB núm. 129, de 28
de maig de 2010).

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

El Govern de les Illes Balears ja ha anat adoptant mesures
davant l'anunci de la retallada del 65% respecte de la integració
dels immigrants.

1. El Govern va manifestar la seva disconformitat en la
Conferència Sectorial d'Immigració celebrada el 25 de març de
2010, solAlicitant al Govern de l'Estat que modifiqués la seva
proposta i arribés a la quantia de l'any 2009, com a mínim.

2. El Govern va informar al Ple del Fòrum de la Immigració de
la proposta sobre la retallada de pressuposts per part de l'Estat.

3. El Govern de la comunitat autònoma mantindrà tots els
convenis amb les diverses administracions i resoldrà totes les
ordres de subvenció a les entitats locals i a les associacions,
independentment de la retallada del Govern estatal.

Palma, 4 de juny de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3009/10, del Govern de les Illes Balears, relatiu

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 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. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, per tal de complir amb el punt 2 de la
Moció RGE núm. 2148/10, aprovada el 25 de maig de 2010,
relativa al pla de pagament de prestacions de dependència i
estudi de suficiència econòmica per a accions futures.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Manteniment per al proper període de sessions de la

InterpelAlació RGE núm. 2138/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2010, acorda d'atendre la petició formulada a
l'escrit RGE núm. 2878/10, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual solAlicita el manteniment per al
proper període de sessions de la InterpelAlació RGE núm.
2138/10, relativa a política del Govern del seguiment dels
pactes i plans que ha subscrit (BOPIB núm. 128, de 21 de maig
de 2010).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
SolAlicitud d'habilitació d'un període de sessions

extraordinari  per constituir la Comissió no permanent
d'investigació sobre el contracte de lloguer d'un edifici al
polígon de Son Rossinyol subscrit per CAIB Patrimoni i dur a
terme els treballs adients. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2010, conformement amb l'establert als articles
61.2, 92.2 i 95 del Reglament de la Cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 2887/10, presentat per 15 diputats del Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual solAliciten l'habilitació d'un període
extraordinari de sessions per tal que es pugui constituir la
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Comissió no permanent d'investigació sobre el contracte de
lloguer d'un edifici al polígon de Son Rossinyol i dur a terme els
seus treballs.

Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre amb caràcter
immediat a la consideració de la Junta de Portaveus la fixació
de l'ordre del dia de la sessió de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre, tot remarcant que, si s'acorda d'atendre la
solAlicitud, la Mesa haurà d'habilitar els dies necessaris per tal
que es pugui procedir a les tasques abans esmentades.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
SolAlicitud de celebració d'una sessió plenària

extraordinària. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3080/10,
presentat per 14 diputats del Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual solAliciten, d'acord amb el que disposa l'article
45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, la celebració
d'una sessió plenària extraordinària per tal de procedir a
l'elecció del director o la directora de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre amb caràcter
immediat a la consideració de la Junta de Portaveus la fixació
de l'ordre del dia de la sessió de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre, tot remarcant que, si s'acorda la celebració de
la sessió extraordinària, la Mesa haurà d'habilitar els dies
necessaris per tal que es pugui celebrar la sessió plenària
solAlicitada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
Convocatòria d'una reunió de la Diputació Permanent. 

Atesos els escrits RGE núm. 2888/10, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, i RGE núm. 3081/10, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant els quals solAliciten
respectivament la convocatòria d'una reunió de la Diputació
Permanent per tal que aquesta acordi, si escau, atendre la
solAlicitud formulada per diversos membres del Grup
Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 2887/10 i la
solAlicitud formulada per diversos membres del Grup
Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE núm. 3080/10,
la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de juny de 2010, acorda de sotmetre amb caràcter immediat a la
consideració de la Junta de Portaveus la fixació de l'ordre del
dia de la sessió de la Diputació Permanent que n'ha de resoldre,
amb els punts següents:

0. Elecció del càrrec de vicepresident/a primer/a.
1. Adopció d’acord, si escau, sobre l’habilitació d’un
període extraordinari de sessions en el mes de juliol i la
primera quinzena de setembre, a fi i efecte de poder
constituir la Comissió no permanent d’investigació sobre el
contracte de lloguer d’un edifici al polígon de Son
Rossinyol, subscrit per CAIB patrimoni i dur a terme els
treballs adients (escrit RGE núm. 2887/10).
2. Adopció d’acord, si escau, sobre convocatòria de sessió
plenària extraordinària, solAlicitada per 14 diputats del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant l’escrit RGE núm.
3080/10, per a l’elecció del director o la directora de l’ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears.

En sessió de la Junta de Portaveus del mateix dia s'ha
manifestat l'acord amb l'ordre del dia proposat per a la sessió de
la Diputació Permanent i se n'ha previst com a data de
celebració la de dia 20 de juliol de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes dels

projectes de llei RGE núm. 2810/10, 2818/10 i 2820/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2010, atès l'escrit RGE núm. 2915/10, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, i conformement amb l'article 93
del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes als projectes de llei següents:
• Projecte de llei RGE núm. 2810/10, de modificació de

diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament
Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat
interior (BOPIB núm. 133, de 18 de juny de 2010).

• Projecte de llei RGE núm. 2818/10, pel qual s'adopten
mesures tributàries addicionals per a la reducció del dèficit
públic (BOPIB núm. 133, de 18 de juny de 2010).

• Projecte de llei RGE núm. 2820/10, sobre instalAlacions que
incideixen en el medi ambient (BOPIB núm. 133, de 18 de
juny de 2010).

El termini esmentat queda ampliat fins al proper dia 10 de
setembre de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Josep Juan i

Cardona.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2010, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 3013/10, presentat pel Sr. Josep Juan i Cardona, diputat
del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual renuncia a la
condició de diputat conformement amb l'article 9.4 del
Reglament de la cambra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Renúncia al càrrec de portaveu suplent del Grup

Parlamentari Popular del diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2010, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 3039/10, presentat pel diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
mitjançant el qual renuncia al càrrec de portaveu suplent del
Grup Parlamentari Popular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Renúncia al càrrec de portaveu titular del Grup

Parlamentari Popular del diputat Sr. Francesc Fiol i
Amengual.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2010, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 3040/10, presentat pel diputat Sr. Francesc Fiol i
Amengual, mitjançant el qual renuncia al càrrec de portaveu
titular del Grup Parlamentari Popular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
Nomenament dels portaveus titular i suplent del Grup

Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juny de 2010, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 3041/10, presentat per 27 diputats del Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual es comunica el nomenament dels
portaveus titular i suplent d'aquest grup:

Portaveu titular: Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
Llista definitiva d'admesos i exclosos i data de la prova

d'informàtica de la convocatòria per cobrir una plaça
d'administratiu per concurs-oposició i promoció interna,
adscrit a la Secció de Relacions Institucionals.

Resolució del tribunal

Atès l’establert a l’apartat cinquè de la base tercera de la
convocatòria per cobrir una plaça d’administratiu de Relacions
Institucionals per concurs-oposició i promoció interna,
publicada al BOPIB núm. 128/2, de dia 21 de maig de 2010, i
tot d’acord amb l’aprovat pel tribunal dia 30 de juny de 2010,
s’acorda:

Primer: Fer pública la llista definitiva d’admesos i exclosos
d’aquesta convocatòria:

1. Relació definitiva d’aspirants admesos:
1. Barceló Vives, Margarita Irene
2. Costa Soler, Antoni
3. Martí González, Jerónimo
4. Morey Llaneras, Margalida
5. Pascual Albertí, María del Carmen

2. Relació definitiva d’aspirants exclosos:
Cap

Segon: Que la celebració de la prova d’informàtica serà el
proper dilluns dia 5 de juliol de 2010, a les 11,00 hores, a la seu
del Parlament.

Tercer: Que l’aspirant María del Carmen Pascual Albertí ha de
realitzar la prova d’informàtica i que la resta d’aspirants de la
relació anterior resten exempts de realitzar-la.

A la seu del Parlament, a 30 de juny de 2010.
El secretari del tribunal:
Francisco Jiménez Bestard.
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Ordre de Publicació

F)
Llista definitiva d'admesos i exclosos i data del primer

exercici de la prova selectiva de la convocatòria per cobrir
una plaça de cap de secció de Protocol per concurs-oposició
i promoció interna.

Atès l’establert a l’apartat cinquè de la base tercera de la
convocatòria per cobrir la plaça de cap de secció de Protocol per
concurs-oposició i promoció interna, publicada al BOPIB núm.
128/2, de dia 21 de maig de 2010, i tot d’acord amb l’aprovat
pel tribunal dia 30 de juny de 2010, s’acorda:

1. Llista definitiva  d’aspirants admesos:
Albertí Cabot, Ana María del Pilar

2. Llista definitiva d’aspirants exclosos:
Cap

3. La celebració del primer exercici (teòric) es realitzarà el
proper dimarts dia 6 de juliol, a les 10,00 hores, a la seu del
Parlament.

A la seu del Parlament, a 30 de juny de 2010.
El secretari del tribunal:
Francisco Jiménez Bestard.

Ordre de Publicació

G)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència
    

Atès que la Presidència, mitjançant resolució de dia 16 de
febrer de 2009, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 1698,
de dia 16 de febrer de 2009,  en ús de les facultats previstes a
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, aprovà
el nomenament del Sr. Miquel Vives i Penyafort com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Mixt i que per
acord de la Mesa de dia 2 de març de 2010 i per resolució de la
Presidència de dia 11 de març de 2010 fou ratificat en el càrrec
anterior.

Atès l'escrit RGE núm. 2856, de 15 de juny de 2010, pel
qual el Sr. Miquel Vives i Penyafort presenta la seva renúncia
com a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Mixt, amb efectes econòmics i administratius a partir de dia 30
de juny de 2010.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
dia 30 de juny de 2010, en ús de les facultats previstes a l’article
5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. El cessament del Sr. Miquel Vives i Penyafort com a
personal eventual amb categoria administrativa assimilada
a la de cap de negociat (grup C1/C, nivell 23) adscrit al
servei del Grup Parlamentari Mixt, amb efectes econòmics
i administratius a partir del dia 30 de juny de 2010.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en
el termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta,
tot d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a  30 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres
de la Mesa de la Cambra i que estan dotades
pressupostàriament.

B. El portaveu del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant l'escrit
amb RGE 3068, de dia 29 de juny de 2010, solAlicita el
nomenament del Sr. Josep Antoni Ramon i Ferrer com a
personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Josep Antoni Ramon i Ferrer com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C, nivell 23),  adscrit al
servei del Grup Parlamentari Mixt, amb efectes econòmics
i administratius des de dia 1 de juliol de 2010.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú,  o recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
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comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 30 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Aina Rado i Ferrando.
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