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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i

Obres Públiques, davant la Comissió d'Ordenació Territorial,
sobre les infraestructures portuàries a Ciutadella i al dic de
Son Blanc (RGE núm. 8228/09).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de setembre de 2010, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i
Obres Públiques, qui, acompanyat de la secretària general i del
vicepresident executiu de Ports, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

Obres Públiques, davant la Comissió d'Ordenació Territorial,
sobre el passeig per a vianants de Portocolom (RGE núm.
12552/09).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de setembre de 2010, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i
Obres Públiques, qui, acompanyat de la secretària general i del
vicepresident executiu de Ports, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2010, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 4470/10, de protecció, preservació i
restauració del patrimoni cultural i paisatgístic del monestir de
la Real i els entorns.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de 15 dies, que comptarà des del dia següent al de
la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Ordenació Territorial, esmenes al projecte

esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 13 d'octubre de 2010.

Palma, a 22 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en sessió de dia 3 de setembre de
2010, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

1. Acord d'aprovació del Projecte de llei de protecció,
preservació i restauració del patrimoni cultural i
paisatgístic del monestir de la Real i els entorns.

El Consell de Govern, a proposta del conseller de
Presidència, adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de protecció, preservació
i restauració del patrimoni cultural i paisatgístic del monestir de
la Real i els entorns, que s'adjunta com a annex.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, a l'empara
del que disposa l'article 112 del Reglament de la cambra, el text
del projecte de llei abans esmentat, juntament amb una memòria
i els antecedents necessaris per pronunciar-s'hi."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

Palma, a 3 de setembre de 2010.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)

PROJECTE DE LLEI DE PROTECCIÓ,
PRESERVACIÓ I RESTAURACIÓ 

DEL PATRIMONI CULTURAL I PAISATGÍSTIC 
DEL MONESTIR DE LA REAL I ELS ENTORNS

PREÀMBUL

I

Com a monestir cistercenc, Santa Maria de la Real es va
implantar en un lloc no llunyà de la ciutat de Palma, que
ocupava hortes regades mitjançant l’aigua que una complexa
xarxa de síquies traslladava des de les deus de les muntanyes.
Aquest paisatge era el més adequat per complir amb allò que
establien les regles del Cister sobre la necessitat que els
monestirs disposassin d’un extens territori agrícola per abastar
el sosteniment de les comunitats, de manera que la fundació del
monestir restava vinculada a la xarxa de canalitzacions d’aigua
i d’altres construccions hidràuliques existents, vincle que es va
mantenir amb el pas dels segles, fins al punt que el monestir i el
sistema de reg s’articularen de forma inseparable, com s’ha
documentat en diferents estudis. Aquesta circumstància va
determinar, d’altra banda, un paisatge rural singular a l’entorn
del monestir, que en part s’ha conservat malgrat les recents i
desavinents implantacions urbanístiques.
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La importància històrica i cultural del monestir de Santa
Maria de la Real, de les síquies de la Vila i d’en Baster, de la
Creu dels Monjos, de l’entorn rural del monestir com a
testimoniatge etnogràfic, com també d’altres béns patrimonials
i de rellevància etnològica que conflueixen en el lloc de la Real,
és notòria per al conjunt de la ciutadania i, de fet, ja ha estat
parcialment reconeguda per diferents administracions i
institucions.

II

La Constitució Espanyola, en el títol I, relatiu als deures i
drets fonamentals, inclou en el capítol III, “Dels principis
rectors de la política social i econòmica”, tres articles, el 44, el
45 i el 46, dedicats a la cultura, la defensa del medi ambient i el
patrimoni històric, cultural i artístic. De conformitat amb el
mandat constitucional, els poders públics estan obligats a la
protecció i l’enriquiment dels béns integrants del patrimoni
cultural i natural espanyol, i per això han de desplegar els
instruments necessaris per prevenir, restaurar, fomentar,
revalorar i posar com a exemple aquests béns, alhora que han
d’adoptar les mesures de sanció per garantir-ne la preservació.

Aquesta llei s’adapta als principis esmentats i constitueix un
pas necessari per evitar la pèrdua i la degradació dels diferents
béns culturals que hi ha a l’entorn del monestir de Santa Maria
de la Real. Així, la llei pretén preservar i recuperar la dimensió
patrimonial i cultural del lloc, amb l’objectiu que continuï sent
allò que històricament ha representat: una unitat perceptiva i un
paisatge cultural, més enllà de ser considerat únicament com un
espai físic.

La necessitat i l’oportunitat de l’aprovació d’aquesta llei
estan igualment justificades pel deteriorament del paisatge al
voltant del monestir de Santa Maria de la Real, la qual cosa és
un fet ben palès. Els successius creixements urbanístics que
s’han produït en les àrees pròximes al monestir, com també la
construcció del nou hospital de referència de les Illes Balears,
a la finca de Son Espases Vell del terme municipal de Palma,
han produït una alteració de l’entorn que, amb aquesta llei, es
pretén restaurar i revalorar, de manera que serveixi a més per
ressaltar la labor de projecció cultural que el monestir de la Real
i la seva important biblioteca han fet històricament.

III

En el marc de la normativa europea, estatal i autonòmica
aplicable, aquesta llei persegueix l’objectiu de concretar els
mecanismes i instruments bàsics que permetin protegir,
preservar i restaurar, amb caràcter singular, i amb vocació de
permanència en el temps, el patrimoni cultural i paisatgístic del
monestir de Santa Maria de la Real i els entorns, tot això
estretament vinculat amb les previsions de les bases per a una
estratègia de paisatge de Mallorca -que preveu la intervenció a
la Real- i amb el Conveni europeu del paisatge, fet a Florència
el 20 d’octubre de 2000 per divuit estats membres del Consell
d’Europa. L’instrument de ratificació del Conveni per a la
incorporació al dret intern va ser signat el 6 de novembre de
2007 i publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat de 5 de febrer de
2008. D’altra banda, el Consell Insular de Mallorca s’ha adherit
a la Xarxa Europea d’Ens Locals i Regionals per a l’Aplicació
del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC),
mitjançant un acord plenari de 4 de febrer de 2008.

Fins ara, el tractament dispensat pel legislador al bé jurídic
del paisatge s’ha limitat a establir-ne la protecció sectorial, però
sense aportar la definició del que s’entén com a tal, o bé a
promulgar normes amb incidència sobre el paisatge encara que
ni tan sols utilitzassin aquest terme (com va ocórrer, per
exemple, amb la norma d’aplicació directa continguda en
l’article 10.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny,
que va aprovar el text refós de la Llei del sòl). El Conveni
europeu del paisatge, en canvi, defineix el paisatge, en l’article
1 a, com “qualsevol part del territori tal com la percep la
població, el caràcter del qual sigui el resultat de l’acció i la
interacció de factors naturals i/o humans”. I així ho ha entès
l’article 3.26 de la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del
patrimoni nacional i la biodiversitat, que entén per paisatge
“qualsevol part del territori el caràcter del qual sigui el resultat
de l’acció i la interacció de factors naturals i/o humans, tal com
la percep la població”. Amb tot, l’important és que el Conveni
aborda el paisatge com un concepte global, com un tot integrat
de valors ambientals i humans i les seves interrelacions. I encara
cabria afegir-hi que no es fixa tan sols en la defensa de paisatges
espectaculars o extraordinaris que, en bona part, troben
protecció sectorial, a través, per exemple, de la declaració com
a monument natural (ses Fonts Ufanes, els torrents de Pareis o
Mortitx), sinó que estén la seva protecció global als paisatges
quotidians o fins i tot degradats.

IV

En tot cas, és procedent ressaltar que en la legislació de
l’Estat espanyol la protecció dispensada al paisatge resulta
dispersa i insuficient, a pesar de la seva incidència en la ja
citada Llei estatal 42/2007, atès que l’exposició de motius
proclama expressament que no pretén ser l’instrument
mitjançant el qual s’implantin a Espanya, de manera
generalitzada, les polítiques de protecció del paisatge com a
legislació bàsica de l’article 149.1.23a de la Constitució, sinó
que exigeix engegar instruments de gestió com els establerts,
amb caràcter de mínims, en l’esmentat Conveni europeu del
paisatge, i que haurien de ser introduïts en la política ambiental
espanyola.

Específicament, ja des de la perspectiva de protecció integral
i de l’exercici de les competències assumides en els estatuts
respectius, diferents comunitats autònomes tenen legislació
pròpia. A aquest efecte, són significatius el cas de la Llei
valenciana 4/2004, de 30 de juny, d’ordenació del territori i
protecció del paisatge, i el de la Llei catalana 8/2005, de 8 de
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

La legislació autonòmica balear no disposa, encara, d’una
llei de protecció integral del paisatge, tot i que la implementació
del Conveni europeu del paisatge, d’acord amb la distribució
constitucional de competències en la matèria i en aplicació del
que disposa l’article 102 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, pugui implicar la pròxima elaboració d’una regulació
específica com a mesura necessària per executar les obligacions
derivades d’un conveni ratificat per l’Estat, en l’àmbit de les
competències autonòmiques sobre protecció de patrimoni
paisatgístic. En aquesta situació transitòria, cal cercar la
regulació en els àmbits sectorials lligats a la protecció
mediambiental, al patrimoni paisatgístic i, especialment, a
l’ordenació del territori i l’urbanisme.
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Sense ànim de ser exhaustius, és procedent referir-se al
llunyà text refós de la Llei del sòl i ordenació urbana, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 1346/1976, de 9 d’abril, que, a falta,
encara, d’una llei del sòl pròpia, esdevé el nucli essencial de la
legislació urbanística vigent a les Illes Balears, en l’article 19
del qual es refereix als plans especials de protecció del paisatge.
També, i ja en l’àmbit de la legislació pròpia, diverses lleis
invoquen expressament, com a títol competencial, el patrimoni
paisatgístic (per exemple, la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial
protecció de les Illes Balears; la Llei 6/1993, de 28 de setembre,
sobre adequació de les xarxes d’instalAlacions a les condicions
historicoambientals dels nuclis de població, i la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears). Més
concretament, l’article 1 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d’ordenació territorial, alAludeix a una visió conjunta dels
problemes territorials, i l’article 1 de la Llei 6/1999, de 3
d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries, es refereix a la promoció
d’«una protecció de la qualitat ambiental, el paisatge, la
biodiversitat i el patrimoni històric.»

Tot això assoleix el punt culminant amb la reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, mitjançat la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que en l’article 30.25 atorga
competència exclusiva a la comunitat autònoma en matèria de
«patrimoni monumental, cultural, històric, artístic,
arquitectònic, arqueològic, científic i paisatgístic, sens perjudici
del que disposa l’article 149.1.28a de la Constitució». I, amb la
mateixa enumeració, excepte l’exclusió del patrimoni científic,
l’article 70.6 del mateix text legal determina que aquestes
matèries constitueixen, d’acord amb l’Estatut, una competència
pròpia dels consells insulars. Finalment, l’article 84.1 de
l’Estatut d’Autonomia reafirma que «sobre les matèries que
siguin de la seva competència exclusiva, correspon al Parlament
de les Illes Balears la potestat legislativa [...]».

V

En el context exposat, i fins que no es pugui disposar d’una
legislació pròpia de protecció integral del paisatge de les Illes
Balears -entès com a paisatge cultural o patrimonial, categoria
que aglutina els valors culturals i mediambientals dignes de
protecció- és ineludible abordar la finalitat amb què iniciàvem
aquest preàmbul, que no és altra que la de regular
legislativament la necessitat d’assolir la protecció, la
preservació i la restauració del patrimoni cultural i paisatgístic
del monestir de Santa Maria de la Real i els entorns, que
constitueixen un dels supòsits més rellevants d’interacció entre
valors ambientals i humans que enfonsen les seves arrels en la
història i que es projecten, encara avui, com un important focus
de promoció cultural.

Es tracta d’una iniciativa legislativa de recuperació del
paisatge rural en una àrea periurbana i singular que permeti
aplicar el sistema de custòdia del territori combinat amb
intervencions d’integració paisatgística de les infraestructures
que l’envolten. Està situada a devers tres quilòmetres del centre
històric de Palma i s’ha caracteritzat fins a les últimes dècades
del segle XX pel seu caràcter rural i agrari en un àmbit
d’importància històrica emblemàtica i de centre de projecció
cultural que té com a nucli la biblioteca del monestir,
particularment important en fons bibliogràfics relatius a l’obra
de Ramon Llull.

Darrerament, la pressió urbanística que es va iniciar amb les
urbanitzacions del Secar de la Real i de Son Serra Parera s’ha
vist incrementada amb la implantació del nou hospital de
referència de les Illes Balears, en construcció a la finca veïna de
Son Espases Vell, i amb la futura incidència que podria tenir el
traçat de la ronda connectora d’accessos a la capital. Per aquest
motiu, l’àmbit d’aplicació que es defineix en l’article 2 inclou,
a més del monestir i els terrenys de l’entorn, la part dels
qualificats d’equipament comunitari sanitari supramunicipal per
l’article 11 i l’annex C de la Llei 4/2008, de 14 de maig, que
estan també afectats per l’àmbit de protecció de la declaració
d’aquest monestir com a monument del patrimoni històric, com
també altres zones que cal restaurar paisatgísticament.

VI

Bona part dels terrenys citats constitueixen un paisatge rural
d’horta i secà a l’entorn de dos monuments rellevants, com ara
el mateix monestir cistercenc de la Real i la xarxa hidràulica
islàmica del segle VIII formada per les fonts i síquies de la Vila
i d’en Baster, que, a més d’abastar la ciutat de Palma, donava
servei a les hortes que formaven part del monestir. En aquest
context, aquesta llei pretén la concreció d’un conjunt d’accions
d’integració de la infraestructura sanitària en construcció amb
l’entorn del monestir de la Real mitjançant la millora de tot
l’espai rural previst en l’àmbit d’aplicació amb el foment
d’activitats d’agricultura ecològica i social; l’articulació de
corredors verds i d’un parc periurbà, i l’establiment d’espais
d’oci, educació i cultura.

La llei es desenvolupa en quatre títols, dividits en dotze
articles, i es tanca amb cinc disposicions addicionals i una
disposició final.

Els quatre títols es refereixen respectivament: el primer -tres
articles- a la determinació de l’objecte, consistent en la
protecció, la preservació i la restauració paisatgística del
monestir de la Real i els entorns, i de l’àmbit d’aplicació, que es
fixa expressament amb remissió, a més, als plànols que
s’adjunten com a annex; el segon -cinc articles-, a l’ordenació
dels terrenys, que la llei qualifica directament de sòl rústic de
valor etnològic, amb efectivitat immediata i mandat
d’incorporació del seu contingut al Pla Territorial Insular de
Mallorca i al Pla General d’Ordenació Urbana de Palma.
S’estableixen, a més, els principis concrets a què s’ha de
sotmetre l’ordenació i les limitacions que són aplicables a les
edificacions que puguin resultar necessàries i es tanca amb la
declaració d’utilitat pública i necessitat d’ocupació a efectes
d’expropiació dels terrenys privats inclosos en l’àmbit
d’actuació que no s’afegeixin voluntàriament a les finalitats de
recuperació paisatgística. El tercer -dos articles- estableix el
principi de colAlaboració de les administracions autonòmica,
insular i municipal en la gestió i l’execució de les previsions de
la llei, mitjançant la subscripció de convenis de colAlaboració o
la creació d’ens que adoptin la forma de consorci o de societat
mercantil, als quals es poden afegir altres administracions
públiques, organitzacions internacionals i entitats sense ànim de
lucre, els interessos de les quals siguin comuns en l’obtenció de
les finalitats perseguides per la llei. Per al desenvolupament de
l’ordenació, es preveu l’aprovació de plans d’actuació conjunta
prevists en l’article 83 de la Llei balear 3/2003, de 26 de març,
i plans especials de protecció del patrimoni històric i del
paisatge, en aplicació dels articles 18 i 19 i concordants del text
refós de la Llei del sòl de 1976. Finalment, el quart -dos
articles- pretén assegurar el finançament públic de la finalitat
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perseguida de protecció, preservació i restauració del patrimoni
cultural i paisatgístic del monestir de la Real i els entorns.

Les cinc disposicions addicionals tenen per objecte
modificar l’àmbit de l’equipament comunitari sanitari
supramunicipal del nou hospital de referència, mentre que una
part del mateix hospital s’agrega al sòl rústic de valor etnològic
que constitueix l’objecte de la protecció i recuperació
paisatgística que es pretén. Així mateix, es pretén assegurar, en
tot cas, la correcta implantació dels objectius de la llei.

La disposició final determina l’entrada en vigor de la llei
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB).

TÍTOL I
OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1
Objecte 

1. En aplicació i execució del Conveni europeu del paisatge
aprovat a Florència el 20 d’octubre de 2000 i ratificat per l’Estat
espanyol el 26 de novembre de 2007, aquesta llei té com a
objecte la protecció, la preservació i la restauració del patrimoni
cultural i paisatgístic del monestir de Santa Maria de la Real i
els entorns, en el terme municipal de Palma, a més d’establir les
bases de l’ordenació i la planificació que s’hi han d’implantar
i els criteris que han d’informar les accions de restauració i
d’implantació de mesures de conservació, com també
l’organització de la gestió que es deriva de les finalitats
d’aquesta llei.

2. Igualment, és objecte de la llei implantar les determinacions
i les directrius bàsiques i d’aplicació directa i vinculant que el
planejament urbanístic i la planificació territorial i sectorial han
de recollir per a la protecció, la millora, la recuperació i la
gestió del monestir de Santa Maria de la Real, com a bé
d’interès cultural, com també per a d’altres elements amb valor
cultural i patrimonial i el seu entorn, tant si tenen declaracions
singulars de protecció com si no en tenen.

Article 2
Àmbit d’aplicació

1. L’àmbit d’aplicació d’aquesta llei comprèn l’entorn del
monestir de Santa Maria de la Real, en el terme municipal de
Palma, i més concretament l’àrea definida entre els límits
següents: pel nord, pel sòl urbà del Secar de la Real, el camí de
Son Espases i Can Llodrà; per l’est, per la carretera Ma-1110;
pel sud, per la urbanització de Son Serra Parera i la via de
cintura Ma-20; i per l’oest, amb el torrent de sa Riera.

2. La delimitació gràfica de l’àmbit d’aplicació descrit en
l’apartat anterior s’incorpora a aquesta llei com a annex 1 i té
caràcter normatiu.

Article 3
Béns integrants de l’objecte de la llei 

1. En el context i la realitat històrica del lloc de la Real,
s’inclouen dins les actuacions adreçades a donar compliment a
l’objecte d’aquesta llei els béns materials, immobles i mobles,
com també els immaterials, existents dins l’àmbit descrit en
l’article 2, que tenguin reconeguda la rellevància cultural,
patrimonial i natural mitjançant instruments de protecció
singular. Igualment, es poden considerar béns que integren
l’objecte d’aquesta llei altres elements amb valor cultural,
patrimonial i natural, i el seu entorn, que siguin protegits en un
futur mitjançant ulteriors instruments de protecció singular
sectorial o urbanística.

2. El paisatge entès com qualsevol part del territori tal com la
percep la població, el caràcter del qual sigui el resultat de
l’acció i la interacció de factors naturals o humans, com a bé
immaterial d’apropiació colAlectiva, també es considera un bé
integrant dins l’objecte de la llei a l’empara de les previsions del
Conveni europeu del paisatge i de la legislació de protecció del
paisatge estatal i autonòmica.

TÍTOL II
ORDENACIÓ DELS TERRENYS 

Article 4
Ordenació dels terrenys

1. Per al desenvolupament de l’ordenació de detall prevista en
aquesta llei, el Consell Insular de Mallorca ha de redactar un pla
especial de protecció del patrimoni històric i del paisatge, en
aplicació del que estableixen els articles 18 i 19 del text refós de
la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, aprovat pel Reial
Decret 1346/1976, de 9 d’abril, i els concordants del Reial
Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de planejament, com també pel que disposa la Llei
12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes
Balears. En el procés de redacció d’aquest instrument
d’ordenació hi ha de participar l’Ajuntament de Palma,
mitjançant la creació d’una comissió de seguiment.

2. El pla especial ha de formular l’ordenació de detall a partir de
la zonificació que estableix l’article 6 d’aquesta llei i ha de fixar
la intensitat de les accions i intervencions que s’hi han de dur a
terme tenint en compte les previsions de l’article 5.

3. Correspon a l’òrgan competent del Consell Insular de
Mallorca l’aprovació inicial i definitiva del pla especial. Atès
que aquesta llei defineix els criteris, els objectius i les solucions
generals del pla especial, no és necessari el tràmit d’avanç de
planejament, sens perjudici dels tràmits preceptius que derivin
de la seva avaluació ambiental, d’acord amb la legislació
reguladora.
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Article 5
Principis de l’ordenació

1. Amb independència del desenvolupament detallat de
l’ordenació que s’implanti, les actuacions que com a mínim
s’han de dur a terme amb relació als béns i l’entorn inclosos en
l’àmbit d’aquesta llei són les següents:

a) Recuperació de l’entorn històric del monestir de Santa
Maria de la Real, entès com el conjunt que constitueix el
monestir, les síquies, els molins i els horts inclosos dins la ZPE
delimitada en l’article 6 i en l’annex cartogràfic.

b) Recuperació de l’entorn històric i paisatgístic del
monestir de Santa Maria de la Real, entès com l’àmbit rural
inclòs dins la ZPP i la ZES-2 delimitades en l’article 6 i en
l’annex cartogràfic.

c) Recuperació i promoció del monestir de Santa Maria de
la Real com a lloc d’activitat cultural i coneixement, amb la
implantació de programes d’estudi, documentació, investigació
i difusió d’aquesta activitat.

2. L’ordenació que s’aprovi s’ha de fonamentar, entre d’altres,
en els principis i les accions de detall següents: 

a) Protecció, millora, restauració i conservació del valor
paisatgístic dels terrenys, en els termes que preveu el Conveni
europeu del paisatge.

b) Recuperació i restauració dels elements declarats
monuments del patrimoni històric o una altra categoria de
protecció cultural encara que, perquè es trobin connectats o
formin part d’un mateix conjunt, excedeixin l’àmbit d’aplicació
definit.

c) Foment i millora de l’activitat agrària al voltant del
monestir de la Real, mitjançant la creació d’horts destinats a
l’agricultura ecològica i social i la revaloració d’aquest paisatge.

d) Desenvolupament del potencial educatiu i cultural que
suposa la biblioteca de la Real.

e) Creació de corredors verds.
f) Previsió de mesures correctores i d’integració de les

infraestructures ja implantades en l’àmbit de l’ordenació i la
previsió dels criteris d’implantació de les futures, incloses les
viàries, que s’han d’ajustar a les finalitats i als objectius
d’aquesta llei.

g) Foment de la custòdia del territori a l’efecte del
compliment dels principis i els objectius que estableix aquesta
llei.

3. L’ordenació que determini el pla especial ha de garantir que
els terrenys definits en l’article 6 com a ZPE, ZPP i, en menor
mesura, els terrenys considerats ZES-2, compleixin amb la
finalitat de protecció, restauració i conservació paisatgística i
cultural prevista en aquest article. La classificació del sòl que
estableix l’article 6.2 implica la seva immediata sostracció de
qualsevol procés de desenvolupament o transformació
urbanística que pugui implicar la urbanització de les ZPE i ZPP,
de manera que es preservi de forma efectiva la implantació dels
principis enumerats en l’apartat anterior.

Article 6
Zonificació

1. L’ordenació que prevegi el pla especial s’ha de fer sobre la
base de la zonificació següent:

a) Zona de protecció etnològica (ZPE), que comprèn l’àrea
nucli del monestir de Santa Maria de la Real i els voltants de
més valor patrimonial i etnològic.

b) Zona d’equipament sanitari (ZES), que es divideix en
dues subzones:

- ZES-1: que comprèn els terrenys destinats en exclusiva a
les instalAlacions de l’equipament comunitari sanitari
supramunicipal.
- ZES-2: que comprèn els terrenys qualificats d’equipament
comunitari sanitari supramunicipal, però destinats a
l’execució de les intervencions d’integració i de restauració
paisatgística a més d’una àrea d’aïllament vegetal, amb
possibles usos accessoris dels sanitaris de baixa intensitat,
les instalAlacions associades al servei de transport públic
colAlectiu i la millora de la seva connexió viària.
c) Zona de protecció paisatgística (ZPP), que comprèn els

terrenys de valor paisatgístic que envolten la ZPE i la ZES,
reservats amb la finalitat d’executar accions d’integració
paisatgística que incloguin la protecció, la millora, la
conservació i la gestió d’aquests valors.

2. Els terrenys compresos dins la ZPE i la ZPP, definits en
l’apartat anterior, passen a tenir la classificació de sòl rústic de
valor etnològic, cultural i paisatgístic, als efectes del que preveu
l’article 4 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les
Illes Balears, atès que constitueixen l’entorn de monuments
d’alt valor històric i cultural, com ara el monestir de la Real i la
xarxa hidràulica islàmica formada, com a elements més
rellevants, per les síquies i les fonts d’en Baster i de la Vila, així
com pel seu inherent valor paisatgístic.

3. La delimitació gràfica de la zonificació prevista en aquest
article s’incorpora a aquesta llei com a annex 2.

Article 7
Limitacions de l’edificació

Les edificacions i instalAlacions que puguin ser necessàries
per a l’obtenció de les finalitats previstes en aquesta llei només
poden estar destinades al compliment dels principis a què se
sotmet l’ordenació i fer-se amb subjecció als requisits següents:

a) En cap cas es poden situar en les àrees de protecció dels
béns declarats d’interès cultural existents en l’àmbit d’aplicació.

b) Només es poden executar les que es derivin de les
previsions del pla especial que preveu l’article 4.

c) El pla especial ha de concretar els paràmetres relatius a la
superfície màxima i el volum i les característiques constructives
de les edificacions i instalAlacions que prevegi com a
necessàries.
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Article 8
Legitimació d’expropiacions

1. Els terrenys inclosos en l’àmbit d’aplicació poden ser de
titularitat pública o privada. Aquests últims es poden afegir
voluntàriament al compliment dels objectius prevists en aquesta
llei mitjançant tècniques de custòdia del territori o convenis
amb les administracions competents.

2. No obstant el que disposa el punt anterior, l’aprovació del pla
especial comporta la utilitat pública i la necessitat d’ocupació a
efectes d’expropiació dels terrenys que el mateix pla prevegi
que han de ser públics als efectes de complir les finalitats que
estableixi.

TÍTOL III
DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DE LA

RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA

Article 9
Desenvolupament del planejament previst

1. Malgrat que es constitueixi la comissió de seguiment que
preveu l’apartat 1 de l’article 4, amb caràcter previ a l’adopció
de l’acord d’aprovació inicial s’ha de donar formalment
audiència preceptiva a l’Ajuntament de Palma i al Govern de les
Illes Balears i, abans de l’aprovació definitiva del pla especial,
se’ls ha de solAlicitar un informe amb caràcter preceptiu i
vinculant. Igualment, de conformitat amb el que preveu la
legislació urbanística o sectorial, en ambdós tràmits s’ha de
donar audiència a totes les administracions o entitats que sigui
preceptiu. El caràcter vinculant de l’informe del Govern de les
Illes Balears previst en aquest apartat es limita als usos que es
puguin preveure en l’àmbit de la ZES.

2. Una vegada aprovat definitivament el pla especial i
publicades les seves ordenances urbanístiques en el Butlletí
Oficial dels Illes Balears, les determinacions que contengui
s’han d’executar de manera immediata. No es requerirà
l’obtenció de la prèvia declaració d’interès general per a obres,
activitats o instalAlacions en el sòl rústic quan estiguin definides
amb el suficient grau de detall en el pla especial.

3. El Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de Palma han
d’incorporar, respectivament, al Pla Territorial Insular i al Pla
General d’Ordenació Urbana, l’ordenació derivada del règim de
protecció que efectua aquesta llei, sens perjudici de la seva
immediata efectivitat. En tot cas, caldrà harmonitzar els
principis de l’ordenació establerts en aquest títol amb les
previsions del pla especial que preveu l’article 4.

Article 10
Principi de colAlaboració en la gestió

1. Les administracions autonòmica, insular i municipal les
competències de les quals resulten afectades han d’establir les
formes de colAlaboració que siguin oportunes per complir
l’objectiu previst en aquesta llei. Quan la gestió d’aquesta
colAlaboració faci necessari crear una organització comuna,
aquesta organització podrà adoptar la forma de consorci dotat
de personalitat jurídica, al qual es poden afegir entitats sense
ànim de lucre els interessos de les quals siguin comuns amb les
finalitats perseguides, o de societat mercantil.

2. Així mateix, poden concertar un pla d’actuació conjunta en
els termes que estableix l’article 83 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que ha de fixar, mitjançant
programes anuals, el desenvolupament que cada administració
assumeix per arribar a les finalitats proposades, com també els
compromisos i mitjans que impliquin.

3. També es poden afegir a les formes de colAlaboració que
estableixen els apartats anteriors l’Administració de l’Estat i les
organitzacions internacionals governamentals o no que operin
en l’aplicació del Conveni europeu del paisatge, com també
entitats ciutadanes amb interessos directes en l’àmbit territorial
definit en aquesta llei.

4. Les administracions autonòmica, insular i municipal han de
colAlaborar amb els propietaris del sòl, veïns i altres titulars de
drets sobre béns culturals que es trobin en l’àmbit de la llei, per
tal d’assolir els objectius que estableix. Per fer-ho, es pot
formalitzar la colAlaboració que s’acordi mitjançant convenis,
protocols o contractes programa.

TÍTOL IV
MESURES DE FINANÇAMENT

Article 11
Finançament

1. Les formes de colAlaboració establertes en l’article 10 han de
preveure el repartiment o la manera d’obtenció dels fons
necessaris per assegurar el desenvolupament i l’execució de les
finalitats previstes en aquesta llei.

2. Per assolir els objectius de finançament s’han de promoure
actuacions coordinades o conjuntes de les administracions
públiques competents en matèria de paisatge, d’ordenació del
territori i urbanisme, d’agricultura, de cultura i de protecció del
patrimoni històric, entre d’altres. Aquests objectius es poden dur
a terme mitjançant el pla d’actuació conjunta esmentat en
l’article 10.2.

3. El Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Palma han d’aprovar programes d’inversió i
d’ajuts de durada biennal per tal de cobrir les necessitats
financeres ordinàries derivades de l’execució de les previsions
d’ordenació derivades d’aquesta llei.

Article 12
L’u per cent cultural

1. A més de les previsions financeres ordinàries previstes en
l’article 11, les administracions competents han de promoure les
accions escaients adreçades a incloure entre els projectes
finançats amb càrrec a l’u per cent (1%) cultural, accions
previstes en aquesta llei i en el pla especial que preveu l’article
4.

2. En el pressupost de qualsevol obra pública que s’executi en
l’àmbit d’aquesta llei, superior a tres-cents mil euros, finançada
totalment o parcialment pel Govern de les Illes Balears, el
Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, els organismes
autònoms, les empreses públiques que en depenguin i els
concessionaris, s’ha de preveure un import equivalent a l’u per
cent del cost de l’obra, que s’ha de destinar als objectius
d’aquesta llei. En el cas que l’obra pública s’executi o exploti en
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virtut d’una concessió administrativa, el percentatge mínim
establert s’ha d’aplicar al pressupost total de l’obra. Quan les
obres s’executin per fases, l’u per cent mínim s’ha de calcular
sobre la base del total dels pressuposts de totes les fases en
conjunt.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Modificació del Pla Territorial Insular de Mallorca

L’àmbit territorial definit en l’article 6 com a ZPE, ZES-1,
ZES-2 i ZPP, tal com resta dibuixat en l’annex 2, passa a tenir
la condició d’àrea de transició d’harmonització (AT-H) en el
Pla Territorial Insular de Mallorca, aprovat el 13 de desembre
de 2004 (BOIB 188 ext., de 31/12/04).

Segona
Àmbit i qualificació de l’equipament comunitari sanitari
supramunicipal

1. L’àmbit de l’equipament comunitari sanitari supramunicipal
establert en l’article 11 i en l’annex C de la Llei 4/2008, de 14
de maig, queda modificat en els termes derivats de l’article 5 i
de l’annex gràfic d’aquesta llei. En l’àmbit esmentat s’han
d’executar les previsions de recuperació i d’integració
paisatgística que estableixi el pla especial previst en aquesta llei.

2. En tot cas, i sens perjudici de la immediata efectivitat del que
preveu l’apartat anterior, el Pla General d’Ordenació Urbana del
municipi de Palma ha de qualificar l’àmbit de l’equipament
comunitari sanitari supramunicipal de sistema general en sòl
rústic i ha d’incorporar al seu contingut els termes del projecte
aprovat i realment executat en finalitzar les obres de l’hospital
de referència de les Illes Balears.

Tercera
Accessos a l’hospital de referència

Els sistemes generals viaris del camí dels Reis i els accessos
a l’hospital de referència de les Illes Balears que transcorren en
l’àmbit d’aplicació de la llei s’han d’executar de conformitat
amb els requeriments tècnics i les necessitats de mobilitat més
enllà d’aquest àmbit sense haver d’esperar l’aprovació definitiva
del pla especial, però caldrà dissenyar-los de manera que
s’integrin de forma coherent amb les finalitats i els objectius
d’aquesta llei i amb els principis d’ordenació que preveu
l’article 5 per al pla especial.

Quarta
Supressió d’àrees de transició de creixement i règim d’usos
en edificis existents

1. L’Ajuntament de Palma ha de modificar el Pla General
d’Ordenació Urbana a l’efecte de suprimir les zones de
creixement actualment previstes per l’ordenació urbanística dins
l’àmbit d’aquesta llei i ha d’adoptar la qualificació urbanística
que prevegi el planejament especial que es desplegui d’acord
amb el que preveuen els articles 4 i 5.

2. En relació amb els possibles usos que es puguin desenvolupar
a les edificacions existents, i per tal de fomentar la seva
coherència amb els objectius de protecció que es pretenen
(recuperació paisatgística, sostenibilitat territorial, millora de
l’entorn rural, foment de les activitats agràries de qualitat i
reconeixement de les funcions socials, culturals, educatives i de
lleure), el pla especial previst en aquesta llei ha de reconèixer
l’especial interès del desenvolupament d’activitats relacionades
amb qualsevol tipus d’equipament, segons la definició de
l’annex de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius
d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures
tributàries (LDOT), que estiguin relacionades amb les finalitats
i els objectius esmentats. Aquests usos es poden implantar sense
més limitació que la restricció als edificis actualment existents
i les instalAlacions o construccions de nova planta que siguin
estrictament necessàries per a la seva adaptació a la normativa
vigent en termes de seguretat, accessibilitat, eficiència
energètica i habitabilitat, tot respectant el seu règim de protecció
patrimonial i amb les autoritzacions administratives prèvies
pertinents i la seva corresponent declaració d’interès general per
la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric (CIOTUPH). El règim previst en aquest
apartat no afecta en cap cas l’edifici de l’hospital de referència,
que s’executa en la zona ZES-1.

Cinquena
Comissió de seguiment i terminis per a l’elaboració i
aprovació del pla especial

1. La comissió de seguiment que preveu l’article 4, formada pel
Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, s’ha de
constituir dins els primers sis mesos comptadors des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei. La comissió ha de ser paritària
i s’ha de reunir quan sigui convocada per qualsevol de les parts
que la formen. El règim de convocatòries, la composició i el
funcionament s’han de formalitzar mitjançant un reglament
intern que s’ha d’aprovar en la sessió de constitució de la
comissió. La comissió es pot ampliar, quan es cregui
convenient, amb representants del Govern de les Illes Balears.

2. El pla especial que preveu l’article 4 s’ha de començar a
elaborar dins el primer any comptador des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei i ha d’iniciar els tràmits d’aprovació abans de
completar-ne el segon any de vigència.

Disposició final
Entrada en vigor

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

Palma, a 3 de setembre de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
El president:
Francesc Antich i Oliver.
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ANNEX 1. ÀMBIT D'APLICACIÓ

http://contingutsweb.parlamentib.es/Publica/7/bopibs/A1_laReal.pdf
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ANNEX 2. ZONIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL

http://contingutsweb.parlamentib.es/Publica/7/bopibs/A2_laReal.pdf
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4518/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
despesa total del capítol II a la Fundació Balears a l'Exterior.
(Mesa de 22 de setembre de 2010).

RGE núm. 4519/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
despesa total del capítol II a la Fundació Balears a l'Exterior
(II). (Mesa de 22 de setembre de 2010).

Palma, a 22 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la despesa total en capítol II, despesa corrent,
corresponent a l'any 2009 en concepte de correus, despeses de
tramesa postal, de la Fundació Balears a l'Exterior?

Palma, a 15 de setembre de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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 escrita.

Quina ha estat la despesa total en capítol II, despesa corrent,
corresponent a l'any 2010 en concepte de correus, despeses de
tramesa postal, de la Fundació Balears a l'Exterior?

Palma, a 15 de setembre de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4619/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaració
d'interès públic de la línia Dènia-Formentera-Dènia. (Mesa de
22 de setembre de 2010).

RGE núm. 4620/10, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a obres de recollida de pluvials al municipi d'Alaior. (Mesa de
22 de setembre de 2010).

RGE núm. 4621/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
discriminació de 37 estudiants universitaris de les Pitiüses en
les beques per al desplaçament. (Mesa de 22 de setembre de
2010). 

RGE núm. 4622/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
protecció per als empresaris i treballadors que no secundin la
vaga general. (Mesa de 22 de setembre de 2010).

RGE núm. 4623/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a auditories i comptes generals en relació amb els ens
instrumentals de l'Administració de la comunitat autònoma.
(Mesa de 22 de setembre de 2010).

RGE núm. 4624/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Arxiu de la
Corona d'Aragó. (Mesa de 22 de setembre de 2010).

RGE núm. 4625/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació
dels descomptes per a residents. (Mesa de 22 de setembre de
2010).

RGE núm. 4626/10, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
evolució del nombre d'avortaments. (Mesa de 22 de setembre
de 2010).

RGE núm. 4627/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores a
l'àmbit de la salut pública. (Mesa de 22 de setembre de 2010).

RGE núm. 4628/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaració d'àrea d'urbanització prioritària. (Mesa de 22 de
setembre de 2010).

RGE núm. 4629/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
per elaborar les previsions econòmiques. (Mesa de 22 de
setembre de 2010).

Palma, a 22 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 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 quina situació es troba la declaració d'interès públic, per
part del Ministeri de Foment, de la línia de transport marítim
Dènia-Formentera-Dènia?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin programa d'actuació té previst el Govern en relació
amb les obres de recollida de pluvials en el municipi d'Alaior?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.

Quin criteri ha emprat la Conselleria d'Educació i Cultura
per discriminar 37 estudiants universitaris de les Pitiüses que
solAlicitaren una beca per al desplaçament complint amb tots els
criteris que les bases exigien?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures de protecció ha posat el Govern de les Illes
Balears a disposició dels treballadors i empresaris que no
secundin la convocatòria de vaga general del proper 29 de
setembre?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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.

El passat mes de juliol, el diputat sotasignant solAlicità còpia
de les auditories i dels comptes generals dels ens instrumentals
de la comunitat autònoma. Quan pensa el Govern de les Illes
Balears remetre a la cambra aquesta documentació?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.

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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de l'anunci
de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Arxiu de la
Corona d'Aragó?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan va tenir coneixement el Sr. President del Govern de la
intenció del ministre de Foment, Sr. Blanco, d'eliminar els
descomptes per a residents?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quina és l'evolució del nombre d'avortaments a les Illes
balears en els últims anys?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ens podria explicar el Sr. Conseller de Salut i Consum
quines millores impulsa dins l'àmbit de la salut pública?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Sr. Conseller d'Habitatge i Obres Públiques
solAlicitar la declaració d'àrea d'urbanització prioritària per a la
unitat C2 de Campos?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

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.

A quina comunitat autònoma pertany la sèrie de dades que
utilitza el Sr. Conseller d'Economia i Hisenda per elaborar les
seves previsions?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4556/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
del comerç a les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 22 de setembre de 2010).

RGE núm. 4557/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per estimular i afavorir les activitats comercials a cadascuna
de les illes, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 22 de setembre de 2010).

RGE núm. 4558/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de
la indústria a les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 22 de setembre de 2010).

RGE núm. 4559/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per estimular i afavorir les activitats industrials a cadascuna
de les illes, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 22 de setembre de 2010).

RGE núm. 4560/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
dels fons de l'Instituto para la diversificación y ahorro de la
energía (IDAE) per a les Illes Balears, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 22 de setembre de 2010).

RGE núm. 4561/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a connexió
elèctrica per cable amb la península, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 22 de setembre de 2010).

RGE núm. 4562/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a connexió
elèctrica per cable de Mallorca i Eivissa, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 22 de setembre de 2010).

Palma, a 22 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat l'evolució els darrers vuit semestres naturals
del comerç a les Illes Balears, conjuntament i per illes?

Palma, a 20 de setembre de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres el Govern en cadascun dels darrers
cinc semestres naturals per tal d'estimular i afavorir les activitats
comercials tant a cadascuna de les illes com al seu conjunt?

Palma, a 20 de setembre de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat l'evolució els darrers vuit semestres naturals
de la indústria a les Illes Balears, conjuntament i per illes?

Palma, a 20 de setembre de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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 la Comissió
d'Economia.

Quines mesures ha pres el Govern en cadascun dels darrers
cinc semestres naturals per tal d'estimular i afavorir les activitats
industrials tant a cadascuna de les illes com al seu conjunt?

Palma, a 20 de setembre de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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 la Comissió
d'Economia.

Quina ha estat l'evolució els darrers quatre anys dels fons de
l'Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDAE)
per a les Illes Balears, conjuntament i per illes?

Palma, a 20 de setembre de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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 la Comissió
d'Economia.

En quina situació es troba la connexió elèctrica per cable de
les Illes Balears amb la península?

Palma, a 20 de setembre de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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 la Comissió
d'Economia.

En quina situació es troba la connexió elèctrica per cable de
Mallorca i Eivissa?

Palma, a 20 de setembre de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4552/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a la candidatura de la Serra de Tramuntana
com a patrimoni mundial de la UNESCO. (Mesa de 22 de
setembre de 2010).

Palma, a 22 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atès que el Consell de Mallorca va impulsar la candidatura
de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la
UNESCO en la categoria de Paisatge Cultural.

Atès que el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio
de Cultura del Govern espanyol va escollir la Serra de
Tramuntana com a la única candidatura que presentava Espanya
l’any 2010 com a Paisatge Cultural davant la UNESCO.

Atesos els innegables valors naturals, paisatgístics, històrics
i patrimonials que fan de la nostra Serra de Tramuntana un espai
únic per entendre l’evolució de la nostra illa de Mallorca i
l’acció de l’home sobre la natura.

Amb vista que, per tal d’assolir el reconeixement de la
UNESCO, és important que tota la població de Mallorca i tota
la gent que estima aquesta terra doni suport a aquest projecte i
així resulta necessari que facem públic el nostre suport a aquesta
candidatura per demostrar l’adhesió de la ciutadania a la
candidatura de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni
Mundial de la UNESCO.

Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport a
la candidatura de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni
Mundial de la UNESCO en la categoria de Paisatge Cultural.

2. Comunicar aquest acord al Consell de Mallorca i al
Ministeri de Cultura per tal que s’inclogui dins l’expedient de
la candidatura presentat a la UNESCO.

Palma, a 20 de setembre de 2010.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.
El portaveu:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4496/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a inaplicació de la taxa aèria alemanya als territoris insulars
de la Unió Europea, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 22 de
setembre de 2010).

RGE núm. 4531/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a tren en trinxera de Santa Maria del Camí, amb tramitació
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 22 de
setembre de 2010).

Palma, a 22 de setembre 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 dels diputats
d'UM Josep Melià i Ques, Isabel Alemany i Moyà i Maria
Antònia Sureda i Martí, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Exposició de motius

Vist que el Govern alemany ha aprovat recentment una taxa
que grava el transport aeri. Amb aquest tribut el Govern
alemany pretén recaptar 1.000 milions d’euros anuals. El fet
imposable d’aquest impost és el transport aeri i el seu impacte
sobre el medi ambient per la contaminació que genera. La
contaminació no és la mateixa depenent del radi de vol, per això
la taxa distingeix tres zones diferenciades: curt, mig radi i llarga
distància; per a cada una d’aquestes zones s’aplica un cànon
diferenciat de 8, 25 i 45 euros per trajecte. Els trajectes de curt
recorregut són aquells que es troben a una distància fins els
2.500 quilòmetres, els de mig recorregut entre els 2.500 i 6.000
quilòmetres i els de llarg recorregut els que superen els 6.000
quilòmetres. Ara bé, en el cas de les Canàries s’aplica una
excepció ja que es considera curt recorregut.

Vist que el fet d’aplicar aquesta nova taxa sobre tots els vols
amb origen a Alemanya, significa una clara pèrdua
competitivitat per a les Illes Balears en relació a qualsevol altra
destinació no aèria. Essent especialment greu aquest fet ja que
el nostre principal mercat emissor turístic és precisament
Alemanya. L’aplicació de l’impost incentiva la utilització
d’altres mitjans de transport i situa les Illes Balears en una clara
inferioritat ja que les nostres opcions de competir es veuen
clarament perjudicades. El fet insular i les seves negatives
conseqüències ha de ser tengut en compte per l’Estat espanyol
i per la Unió Europea.

Vist que l’aplicació d’aquesta taxa pot tenir un efecte
dòmino que pot provocar que altres països creïn el mateix tribut
augmentat la repercussió negativa que ja es pot preveure.

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

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear i el Govern de l’Estat a fer totes les gestions necessàries
davant del Govern alemany per tal que la nova taxa aèria no
sigui aplicable als territoris insulars de la Unió Europea que no
conformin un estat, ateses les seves especials i limitades
característiques de mobilitat.
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Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a presentar una iniciativa davant el Comitè de les
Regions de la Unió Europea per tal de què aquest òrgan acordi
instar la Unió Europea a adoptar totes aquelles mesures
necessàries perquè la nova taxa aèria no sigui aplicable als
territoris insulars de la Unió Europea que no conformin un estat,
ateses les seves especials i limitades característiques de
mobilitat.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a aprovar, en un termini màxim de 6 mesos, un model
aeroportuari que promogui la lliure competència entre aeroports
i que atorgui un paper fonamental a les comunitats autònomes
en la presa de decisions sobre aquestes infraestructures. 

Palma, a 16 de setembre de 2010.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
El portaveu:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

El nucli urbà del municipi de Santa Maria té una
configuració amb unes clares limitacions donades per
l’autopista i la línia Palma-Inca; per això és de gran importància
pel poble donar una encertada configuració i dimensió a les
esmentades infraestructures.

La línia del tren Palma-Inca amb el seu traçat actual creua
el poble de Santa Maria, ocasionant greus perjudicis a la
població del municipi per que fa a la mobilitat del seus
ciutadans i visitants. L’actual traçat compta amb tres importants
encreuaments urbans (Can Franco, Sa Síquia i Coanegra) a més
d’altres de secundaris, els quals són utilitzats per una mitja
propera a 4.000 passos diaris.

La Conselleria de Mobilitat, mitjançant el SFM, té
actualment un projecte d’eelctrificació de la línia i supressió
dels actuals encreuaments urbans (“passos a nivell”), dins del
terme de Santa Maria. El referit projecte d’electrificació preveu
un augment de la freqüència de pas del tren i en conseqüència
una major presència del problema i dels riscs derivats, així com
una cada vegada major segmentació del nucli urbà, per no parlar
de les agressions mediambientals que suposa l’execució del
projecte.

En vista d’aquesta situació, el passat 20 de maig, -i
mitjançant la Plataforma pel Tren de Trinxera de Santa Maria
del Camí-, es va presentar a la Conselleria de Mobilitat i Medi
Ambient un informe d’anàlisi multicriteri de les alternatives per
a la supressió dels passos a nivell de Santa Maria del Camí així
com un projecte alternatiu al de SFM consistent en l’anomenat
tren trinxera.

Vist que des de la conselleria no s’ha contestat a les
peticions de la plataforma ni donat resposta a l’acord plenari de
l’Ajuntament de Santa Maria, efectuat dins del període
d’alAlegacions del projecte actual, ni tampoc començat cap tipus
de gestions per tal de donar resposta a les necessitats del poble.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
no continuar endavant amb la part de l’actual projecte
d’electrificació de la línia Palma-Inca en allò que afecta el nucli
urbà de Santa Maria ja que perjudica clarament els interessos
del poble i dels ciutadans d’aquest municipi.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
contestar i estudiar les alternatives presentades per a la supressió
dels passos a nivell de Santa Maria del Camí i en el seu cas a
presentar una alternativa al projecte actual, alternativa que ha de
consistir bé en el pas del tren en trinxera o bé en el soterrament
de la línia. En qualsevol cas la nova alternativa haurà de ser
consensuada amb l’Ajuntament de Santa Maria.

Palma, a 17 de setembre de 2010.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
El portaveu:
Josep M. Mayans i Serra.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 13346/09, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a situació del
procés de creació de la policia autonòmica de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 100 de 23 d'octubre de 2009).

En quina situació es troba en aquests moments el procés de
creació de la policia autonòmica de les Illes Balears?

Al llarg d'aquesta legislatura la Conselleria d'Innovació,
Interior i Justícia està treballant en la definició de quin ha de ser
el model de policia autonòmica per a aquesta comunitat
autònoma, un model que volem que sigui consensuat amb totes
les forces polítiques. Una vegada que tinguem enllestida aquesta
feina serà presentada a tots els grups parlamentaris.
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Palma, 30 de juliol de 2010.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 986/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a pla
de millora de la seguretat pública als municipis rurals.
(BOPIB núm. 120 de 19 de març de 2010).

A les propostes de resolució  del debat sobre l'acció
política i de govern es va aprovar elaborar un pla per a la
millora de la seguretat pública en els municipis rurals orientat
a la cobertura d'un servei bàsic de policia local les 24 hores
mitjançant conveni amb els ajuntaments. S'ha dut a terme
l'esmentat pla? En cas afirmatiu, amb quins ajuntaments s'han
subscrit convenis?

A continuació enumeram les accions que s'han dut a terme
des d'aquesta conselleria per intentar dur a terme el Pla per a la
cobertura d'un servei bàsic de policia les 24 hores als
ajuntaments:
1. Elaboració  d'un pla orientatiu on es preveu la configuració

geogràfica i tècnica d'agrupació de municipis per tal que,
amb un nombre d'efectius semblant al nombre de policies
turístics finançats, es puguin agrupar els municipis per a la
prestació de determinats serveis de policia local, que sumant
els recursos dels mateixos ajuntaments, es permeti la
cobertura de les 24 hores, amb un comandament únic i com
a centre neuràlgic l'112.

2. Remissió al ministre de l'Interior d'aquest pla juntament amb
una proposta de criteris en què se solAlicita l'aprovació dels
criteris i s'informa de la voluntat d'impulsar accions de
millora de cobertura policial 24 hores en els municipis
rurals, d'acord amb la Llei del medi rural. Aquest pas resulta
del tot necessari ja que es precisa la intervenció de
l'Administració de l'Estat perquè el pla en qüestió es pugui
dur a terme.

3. Implantació del criteri "mínim un agent de policia turístic
per a municipi" mitjançant el finançament de la policia
turística de 2010.

4. Increment de les quantitats finançades dels convenis de
policia turística dels municipis de menys de 2.000 habitants
fins a 1.500 euros per un període de nou mesos.

5. Impuls a la creació de cossos de policia local dels municipis
de Valldemossa, Consell, Porreres, Algaida, Vilafranca de
Bonany i Sant Joan de Labritja.

6. Assessorament tècnic i jurídic en la millora de l'estructura
interna i en els procediments d'actuació del servei de policia
local en els municipis rurals.

7. Impuls de campanyes preventives d'increment de la
seguretat viària dirigides específicament a la reducció de la
sinistralitat i dels efectes negatius sobre les persones i en
especial sobre població d'especial afecció.

8. Pla de coordinació intermunicipal en matèria de menors
d'edat.

9. Programa de millora de la connexió de les policies locals al
Servei 112 mitjançant la coordinació i la dotació de recursos
orientada a la millora de la fluïdesa  de la comunicació i la
informació de les policies locals i increment de la capacitat
de resposta en les cridades d'emergència en els municipis
rurals.

Palma, 29 de juliol de 2010.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 987/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a pla
de suport a les cooperatives agràries de Menorca. (BOPIB
núm. 120 de 19 de març de 2010).

A les propostes de resolució aprovades en el debat  sobre
l'acció política i de govern es va aprovar impulsar un pla de
suport a les cooperatives agràries de Menorca. En què ha
consistit l'esmentat pla? Quines són les cooperatives que s'han
beneficiat d'aquest pla?

El 22 de maig de 2010 es va publicar al BOIB núm. 76 la
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 14 de maig de
2010, per la qual  es convoquen per a l'exercici 2010 les ajudes
per al foment de la intercooperació i la concentració de les
cooperatives amb un pressupost de 2.000.000,00 euros per al
foment del cooperativisme agrari de les Illes Balears per al
període 2010-2014 (400.000 euros anuals). 

Aquesta línia d'ajudes, que habitualment es coneix com a pla
de cooperatives, consta de quatre línies d'actuació:

- Processos d'integració cooperativa. Mesura per fomentar
la concentració de l'oferta cooperativa, i afavorir i consolidar els
processos d'integració cooperativa.

- Millora de la qualitat de producció i dels serveis
agroalimentaris i la comercialització dels productes de qualitat.
Aquesta mesura va destinada a fomentar les actuacions que
permetin la millora i d'adequació de la qualitat dels productes,
dels serveis agroalimentaris i dels seus processos d'adaptació a
les necessitats dels consumidors, com també a possibilitar
l'augment del valor de la producció agrària.

- Adequació dels recursos humans. Aquesta mesura va
destinada a l'adequació dels recursos humans per a la millora de
la gestió tècnica i econòmica de les cooperatives.

- Ajudes a les federacions o unions de cooperatives agràries
de les Illes Balears. Mesura destinada a fomentar els projectes
d'integració i a millorar la competitivitat de les cooperatives
agràries i al desenvolupament de les actuacions previstes en el
Pla d'adequació del sector cooperatiu de les Illes Balears.

Per a la convocatòria 2010 s'han presentat set solAlicituds
d'ajuda d'arreu de les Balears, de les quals dues corresponen a
l'illa de Menorca:

- Unió de Cooperatives Agràries de Balears
- Cooperativa Insular de Menorca

Palma, 9 de setembre de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
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Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 988/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañés i Barenys, relativa a
projectes pendents d'avaluació d'impacte ambiental. (BOPIB
núm. 120 de 19 de març de 2010).

Quants de projectes queden pendents de fer l'avaluació
d'impacte ambiental a la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat?

Actualment, per part de la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears, es troben pendents de formular una proposta
resolució 45 projectes subjectes a Avaluació d'impacte
Ambiental.

Palma, 20 d'agost de 2010.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 1758/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a millora de
camins rurals. (BOPIB núm. 126 de 7 de maig de 2010).

Quants de doblers s'han destinat aquesta legislatura a la
millora de camins rurals? Detallau-ne la quantia i el municipi
afectat.

2007 591.236,45

Escorca 50.663,46

Petra 524.999,99

Puigpunyent 15.573,00

2008 4.912.598,22

Alaior 40.328,78

Algaida 170.031,34

Andratx 115.316,38

Artà 48.123,01

Binissalem 131.860,56

Búger 108.690,94

Calvià 183.621,19

Campanet 88.583,30

Campos 81.867,86

Consell 40.123,80

Costitx 44.573,57

Es Castell 19.394,81

Ferreries 271.931,35

Inca 390.925,29

Lloret de Vistalegre 121.546,37

Llubí 81.967,15

Llucmajor 284.578,84

Manacor 61.278,56

Mancor de la Vall 264.487,79

Maó 24.644,28

Es Mercadal 72.927,65

Montuïri 171.100,52

Muro 38.849,61

Porreres 63.882,25

Sa Pobla 278.941,67

Sant Joan 348.014,36

Sant Llorenç des Cardassar 236.540,34

Santa Eugènia 127.579,43

Santa Margalida 66.374,02

Santa Maria del Camí 31.200,00

Santanyí 178.835,32

Selva 76.062,91

Ses Salines 216.236,57

Sineu 432.178,40

2009 4.292,748,93

Bunyola 77.056,68

Ciutadella de Menorca 185.311,14

Consorci Eivissa i Formentera
3.016.525,80

Estellencs 96.281,99

Felanitx 249.678,36

Llubí 49.737,72

Maria de la Salut 255.130,23

Palma 16.089,26

Sant Llorenç des Cardassar 67.099,20

Son Servera 114.181,66

Vilafranca de Bonany 165.656,89

2010 264.954,79

Consorci Eivissa i Formentera 264.954,69

TOTAL 10.061.538,39

Palma, 9 de setembre de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
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Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 1925/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(XI). (BOPIB núm. 127 de 14 de maig de 2010).

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició de tots els diputats.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 2000/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a neteja del
torrent de Fornalutx. (BOPIB núm. 127 de 14 de maig de
2010).

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

Les darreres solAlicituds formulades per l'Ajuntament de
Fornalutx i que consten al Registre de la Conselleria de Medi
ambient i Mobilitat corresponen a dia 17 de maig del 2002, en
relació amb diversos torrents, i a dia 10 de febrer del 2004, en
relació amb marjades.

Així mateix, a petició de l'Ajuntament de Fornalutx, l'any
2005 es varen efectuar obres de manteniment del torrent: des del
pont de Sa Costa fins al camí de Binibassi i del torrentó  de Sa
Volta de l'Alqueria.

L'any 2006 es varen retirar, d'ofici, arbres caiguts al torrent
de Fornalutx.

Palma, 23 de juny de 2010.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 2002/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a tasques a la
comuna de Fornalutx. (BOPIB núm. 127 de 14 de maig de
2010).

Quines tasques s'han dut a terme a la comuna de Fornalutx
des del gener del 2007 fins al dia d'avui?

Departament forestal
Les tasques que s'han dut a terme des del Departament

Forestal a la comuna de Fornalutx des de l'any 2007 són:
• Any 2007: tancament damunt una paret de pedra ja existent

d'una llargària de 328 m. a la  zona agrícola que està situada
devora l'àrea recreativa, amb un cost de 15.941 euros,

• Anys 2008, 2009 i 2010: únicament s'han realitzat els
tractaments contra la processionària.

Departament de prevenció i extinció IIFF
• 29/01/2007 fins a 26/02/2007: realització de l'una hectàrea

de faixa de defensa contra incendis forestals al voltant de
l'àrea recreativa nova (70 jornals),

• 13/03/2008: realització de l'àrea estratègica de defensa al
voltant del dipòsit DT-20 (metàlAlic descobert de 48 tones de
capacitat) amb la finalitat de crear una zona segura en cas
d'incendi forestal a més de facilitar la maniobrabilitat als
helicòpters, també la instalAlació del tauló de seguretat per
a fauna per evitar l'ofegament d'animals, principalment aus
(8 jornals),

• 16/03/2008: extinció d'incendi forestal al Puig de Sa Bassa
(comuna de Fornalutx) amb 17,2 hectàrees cremades,

• 20/03/2008: extinció d'incendi forestal al Puig de Sa Bassa
(comuna de Fornalutx) amb 2 hectàrees cremades,

• Amb periodicitat anual es realitza el manteniment de la torre
de vigilància ubicada al cim del Puig de Sa Bassa (pintura,
manteniment de la vegetació al voltant de la torre i del
helipunt, substitució de parts de l'estructura metàlAlica en
mal estat, etc.), (4 jornals/any aproximadament).

Departament de protecció de la biodiversitat
Tasques que s'han desenvolupat a la comuna de Fornalutx

des del gener del 2007.

Actuacions a la comuna de Fornalutx 2007-2010:
• Creació de l'àrea recreativa de Sa Bassa II amb un

pressupost aproximat de 57.668,43 euros,
• Manteniment dels banys químics fet per l'empresa BOXI a

raó de 2.640 euros, sumen un total de  9.240,00 euros per
àrea, per tant: 18.480 euros,

• Manteniment i reparacions puntuals dels equipaments de les
dues àrees recreatives, sempre amb mitjans propis, al llarg
del període 2007-2010:

Sa Bassa I Sa Bassa II Total conjunts

2007 7.172,41 5.162,44 12.334,85

2008 7.270,00 7.163,05 14.433,05

2009 5.321,80 9.320,71 14.642,51

2010
(a 26 de maig) 1.937,00 2.753,00 4.690,00

Total 21.701,21 24.399,20 46.100,41

Amb tot això la despesa conjunta realitzada pel departament
de Protecció de la Biodiversitat de l'IBANAT al llarg del
període 2007-2010 ha estat de 122.248,84 euros; el detall de la
despesa és:

1. Creació de l'àrea 57.668,43 euros

2. Banys químics de l'empresa
BOXI

18.480,00 euros

3. Mateniments ordinaris amb
mitjans propis

46.100,41 euros

Total 122.248,84 euros

Val a dir que aquestes xifres estan actualitzades a dia 26 de
maig del 2010.
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Palma, 27 de juliol de 2010.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 2273/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
gestions per aconseguir els descomptes aeris i marítims per als
residents no comunitaris. (BOPIB núm. 129 de 28 de maig de
2010).

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

Cal recordar, en primer lloc, que les bonificacions a les
tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim dels
residents a territoris insulars, així com a Ceuta i Melilla, són
competència del Govern de l'Estat, tan sols la bonificació als
residents a Formentera és diferenciada.

Estendre la bonificació als residents no comunitaris implica
la modificació del Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre,
així com del Reial Decret 1340/2007, d'11 d'octubre, que
modifica l'anterior, que determina que la bonificació s'aplicarà
tan sols als ciutadans espanyols i als de la Unió Europea o estats
signants de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu.

Des de l'inici de la present legislatura aquesta conselleria,
mitjançant la Direcció General de Transport Aeri i Marítim, ha
fet les següents actuacions:
1. Reclamar l'extensió de la bonificació als residents no

comunitaris, en data 17 de juny del 2008.
2. Modificació del Decret 42/2008, d'11 d'abril, mitjançant el

Decret 22/2009, de 26 de març, amb l'objectiu de contribuir
a corregir el greuge, de tal manera que s'estén la bonificació
específica del 39% a la totalitat de les persones residents a
l'illa de Formentera sense excepció.

3. SolAlicitar la modificació del Reial Decret sobre
bonificacions per tal d'incloure els ciutadans
extracomunitaris dins l'àmbit d'aplicació, en data 9 de juny
del 2009, a la reunió entre la Direcció General de Transport
Aeri i Marítim del Govern de les Illes Balears i les
direccions generals de la Marina Mercant i d'Aviació Civil.

4. Reunió del conseller  de Medi Ambient i Mobilitat amb la
secretària d'Estat de Transports, la Sra. Concepción
Gutiérrez, per reiterar l'extensió de la bonificació als
residents no comunitaris.

5. Demanar novament la modificació del Reial Decret sobre
bonificacions als residents per tal d'incloure els
extracomunitaris dins l'àmbit d'aplicació, a la reunió entre la
Direcció General de Transport Aeri i Marítim i el Consell de
Formentera amb la Direcció General de la Marina Mercant.

6. AlAlegacions oficials presentades el 27 d'octubre del 2009 al
Projecte de modificació del Reial Decret 1316/2001, de 30
de novembre, així com del Reial Decret 1340/2007, d'11
d'octubre.

Com a conseqüència de les gestions i de la pressió exercida
des de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat tant la
Direcció General de la Marina Mercant com la Direcció General
d'Aviació Civil varen elaborar al llarg de l'any 2008 un estudi
econòmic per tal de conèixer el cost que suposaria la mesura
d'estendre les bonificacions als residents no comunitaris. Un cop
efectuat el càlcul es va fer una proposta de modificació dels
reials decrets abans esmentats, però segons el Ministeri de
Foment problemes pressupostaris provocaren l'eliminació
d'aquesta partida dels pressuposts del 2009.

En tot cas, la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, atès
l'anterior,  no ha deixat mai de treballar per aconseguir que
aquest descompte s'acabi aplicant a tots els residents, fruit
d'aquest treball és la consecució de l'aplicació del descompte als
residents de Formentera amb independència de la seva
nacionalitat.

En conseqüència, es considera una fita pionera i un
precedent que dóna impuls a la demanda d'estendre la
bonificació per als residents no comunitaris a les Illes Balears
la modificació del Decret 42/2008, d'11 d'abril, mitjançant el
Decret 2272009, de 26 de març, amb l'objectiu de contribuir a
corregir el greuge, de tal manera que s'estén la bonificació
específica del 39% a la totalitat de les persones residents a l'illa
de Formentera sense excepció.

Palma, 16 de juliol de 2010.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
J)

A les preguntes RGE núm. 2275/10 i 2276/10, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relatives a
estalvi de 300.000 euros en el si de les empreses públiques
dependents de la Conselleria de Turisme i a estalvi com a
conseqüència de la creació de l'Agència Balear de Turisme.
(BOPIB núm. 129 de 28 de maig de 2010).

En què ha consistit l'estalvi de 300.000 euros produït en el
si de les empreses públiques dependents de la Conselleria de
Turisme des del seu nomenament fins a dia d'avui i en què
consistirà l'estalvi de 300.000 euros com a conseqüència de la
creació de l'Agència Balear de Turisme? Especifiqueu
cadascuna de les partides donades de baixa i les eventuals
altes. 

Des que va ser nomenada consellera de Turisme fins a dia
d'avui, ja com a consellera de Turisme i Treball, el departament
ha impulsat remodelacions que han suposat un estalvi de
424.051,60 euros anuals i la supressió de set alts càrrecs.

La fusió de la Conselleria de Turisme i la de Treball ha
suposat la reducció de set alts càrrecs dels dos departaments, en
concret: un conseller, un secretari general, un cap de gabinet, un
cap de premsa, un gerent i dos caps de secretaria.

La supressió dels alts càrrecs suposa un estalvi de
424.051,60 euros anuals per les arques públiques.

Aquest estalvi s'ha de sumar al que ja es va produir amb les
dues remodelacions que han viscut els departaments de Turisme
i Treball durant aquest 2010.

Al gener la Conselleria de Turisme va suprimir la Direcció
General de Formació.
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A finals de febrer la Conselleria de Turisme va reduir quatre
alts càrrecs: el cap d'àrea de l'Institut per la Millora de l'Entorn
Turístic (IMET), el cap d'àrea del Centre d'Investigacions i
Tecnologies Turístiques de Balears (CITTIB), el cap d'àrea de
l'Institut de Qualitat Turística (IQT) i el cap d'àrea
d'Administració.

En conjunt, en el que portem de 2010 la Conselleria de
Turisme i Treball ha suprimit dotze alts càrrecs, el que ha
suposat un estalvi total anual de 723.616,08 euros.

La fusió de les dues empreses públiques de promoció de la
Conselleria de Turisme en un sol ens, l'Agència de Turisme de
les Illes Balears (ATB), ha permès estalviar 228.000 euros de
despesa corrent ja que es deixarà de pagar el lloguer de dues
plantes de les oficines de la Plaça de la Reina pel trasllat al Parc
Bit i també es prescindeix de la contractació de serveis externs.

Palma, 29 de juliol de 2010.
La consellera de Turisme i Treball:
Joana Maria Barceló i Martí.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 2444/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a projectes
a Formentera per al 2010 de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca. (BOPIB núm. 129 de 28 de maig de 2010).

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

Ajudes pagades a l'illa de Formentera l'any 2009 en matèria
agropesquera:

1. Projectes i inversions del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les illes Balears a l'illa de Formentera:
• Adquisició d'un tractor a benefici de Vicente Riera i Ribas

amb una ajuda solAlicitada de 1.080 euros.

2. Projectes i inversions del Servei de Desenvolupament
rural:
• Realització d'un pou i sistemes de reg en benefici de

Yolanda Mota i Rodríguez amb una ajuda solAlicitada de
33.643,62 euros,

• Realització de millores al sòl i adquisició de maquinària i
sistemes de reg en benefici de Julio González i Martínez
amb una ajuda solAlicitada de 14.425,60 euros,

• Adquisició d'un tractor a benefici de Gandolfo Spagnuolo
amb una ajuda solAlicitada de 32.200 euros,

• Creació d'una bassa de reg en benefici de Yolanda Mota
Rodríguez amb una ajuda solAlicitada de 14.052euros.

3. Projectes i inversions en matèria pesquera a l'illa de
Formentera 2010:
• Línia d'inversions a bord de vaixells pesquers (segons

solAlicituds presentades a convocatòria 2010)
• Línia d'ajudes a ports de pesca, lloc de desembarcament i

fondejadors (segons solAlicituds presentades a convocatòria
2010).

Palma, 10 de setembre de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 2449/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a projectes
a Formentera per al 2010 de la Conselleria d'Innovació,
Interior i Justícia. (BOPIB núm. 129 de 28 de maig de 2010).

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

Des de la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions
es promouen els següents projectes:
1. Tres noves infraestructures de ràdiocomunicacions, entre les

quals hi haurà la TDT, mitjançant l'empresa pública
Multimèdia de les Illes Balears. Els centres s'ubicaran a Sa
Miranda, al dipòsit d'aigua de Sant Ferran i a l'abocador del
Cap de Barbaria.

2. Xarxa de telecomunicacions: aprofitant la torre de
telecomunicacions de Sa Talaiassa, ara s'està posant en
marxa un equipament que permetrà connectar l'illa de
Formentera amb les torres de Sant Llorenç i Sant Joan a
l'illa veïna d'Eivissa, d'aquesta manera es podrà obtenir una
altra alternativa als serveis dels operadors privats.

3. Finalment i amb la colAlaboració de la Conselleria
d'Educació s'està desplegant una nova xarxa d'accés
educatiu WIFI als centres docents de Formentera, tant
d'educació primària com d'educació secundària. Ja s'han
començat a fer els preparatius per a l'escola del Pilar i ja s'ha
adjudicat el contracte per a l'extensió WIFI educativa a la
resta d'edificis docents.

Per part de la Direcció General d'Emergències, enguany s'ha
dotat a Formentera d'una barca semirígida i dels terminals per
al servei de comunicacions SIRDEE.

Per part de la Direcció General d'Administracions Públiques
s'ha ofert al Consell Insular de Formentera suport professional
per realitzar el tancament dels comptes generals d'exercicis
anteriors encara no lliurats a la Sindicatura de Comptes.

La Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació durà a terme un projecte relatiu al
desenvolupament d'un vehicle elèctric a Formentera, així com
el projecte denominat Una xarxa d'estacions d'investigació a les
Illes Balears. Concretament aquest projecte integrarà diverses
estacions d'investigació localitzades en distintes illes i zones de
l'arxipèlag balear, una d'elles serà l'estació d'investigació de Can
Marroig, ubicada a l'illa de Formentera.

Pel que a la Direcció General d'Interior, aquest any s'ha
signat un conveni de colAlaboració entre la Conselleria
d'Innovació, Interior i Justícia i l'Ajuntament de Formentera per
a la coordinació policial, la millora de la seguretat pública i el
suport a la policia turística.

La Direcció General de Justícia durant l'any 2010 finança el
Conveni de colAlaboració amb l'IlAlustre ColAlegi d'Advocats de
les Illes Balears i el ColAlegi Oficial de Psicòlegs de les Illes
Balears en matèria d'assistència a les víctimes del delicte a les
Illes Balears, una d'aquestes oficines és la que està a la Venda
des Brolls, núm. 53, Sant Francesc (Formentera)
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Per a la millor gestió d'aquesta oficina durant l'any 2010 està
prevista l'adquisició d'un nou ordinador i la formació del seu
personal (tant del professional jurídic com de la psicòloga)
mitjançant unes jornades de formació de les OAVD.

La Direcció General de Funció Pública mitjançant l'Escola
Balear d'Administració Pública (EBAP) té previst dur a terme
un programa de cursos de formació per al personal de les
diferents administracions públiques. Els cursos prevists són els
següents:
• Actualització en matèria de notificacions
• Conceptes generals de qualitat al sector sanitari
• Formació per a liquidadors
• Gestió de projectes
• Gestió del coneixement
• Gestió eficaç de reunions
• Introducció a la revisió administrativa tributària
• La dona i el treball
• L'Agència Tributària de les Illes Balears,  organització i

competències
• Legislació en matèria de contractació administrativa
• Millorar l'atenció telefònica
• Novetats en matèria fiscal: censos, cens únic
• Novetats en matèria fiscal: lluita contra el frau fiscal, tributs

cedits
• Prevenció de riscos laborals en treball de neteja
• Sistema tributari gestionat per l'ATIB

Palma, 29 de juliol de 2010.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2623/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a aspectes que
es volen canviar del Decret 80/2004. (BOPIB núm. 130 de 4 de
juny de 2010).

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

El Marc Europeu Comú de Referència estableix una sèrie de
sis nivells comuns de referència (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) que
defineixen la progressió en l'aprenentatge de la llengua. Així
doncs, el nou decret tendrà per objecte modificar els certificats
que acrediten de manera oficial el coneixement de català per
part de la població adulta amb independència de l'ensenyament
reglat de la llengua, incloses les persones residents fora del
domini lingüístic. Els nous certificats es faran correspondre amb
el MCER, de manera que s'estableixi una gradació és precisa
dels nivells de llengua.

Palma, 29 de juny de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 3178/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a ingressos
generats pels visitants de S'Albufera des Grau. (BOPIB núm.
137 de 16 de juliol de 2010).

Quins ingressos generen anualment els visitants del Parc
de S'Albufera des Grau?

No generen cap tipus d'ingrés a Espais de Natura Balears, ja
que no es cobra res per visitar el Parc de S'albufera des Grau.

Palma, 20 d'agost de 2010.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 3181/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a 1%
cultural. (BOPIB núm. 137 de 16 de juliol de 2010).

Quin és l'1% cultural que han generat les conselleries, ens
de dret públic, societats públiques i fundacions públiques del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2009 ?

A la darrera reunió de la Comissió Interdepartamental  per
a la gestió de l'1% cultural, celebrada a Palma el passat 10 de
novembre del 2009, s'informà que el muntant generat en
concepte d'1% cultural per part de les diferents conselleries i
departaments del Govern en compliment de l'article 80.1 de la
Llei de patrimoni històric de les Illes Balears fou de 201.927,17
euros.

Cal aclarir tanmateix que aquesta no fou la quantitat
finalment disponible per atendre els projectes aprovats al si de
l'esmentada comissió, tota vegada que les partides generades
pels diferents romanents de crèdit no estan disponibles fins que
no s'adjudiquen les obres o serveis objecte de la retenció per a
l'aplicació de l'1% cultural.

Palma, 22 de juliol de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 3182/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a 1%
cultural. (BOPIB núm. 137 de 16 de juliol de 2010).

Quin és el repartiment entre les diferents illes, en forma
d'inversions, que s'ha previst de l'1% cultural pel Govern de
les Illes Balears, els seus ens de dret públic, les societats
públiques i fundacions públiques durant l'any 2009?

La Direcció General de Cultura destinà un muntant de
71.807,36 euros a diferents projectes de restauració i
conservació de béns arqueològics i patrimonials, com també a
l'adquisició de béns museístics, d'acord amb la següent
distribució per illes i centres o institucions beneficiaris:



5214 BOPIB núm. 143 -  24 de setembre de 2010

• Mallorca: 26.364,60 euros. D'aquest muntant 14.764,60
euros es destinaren a projectes de conservació i restauració
mentre que 11.600 euros foren per a adquisició de béns
(obres d'art).

• Menorca: 24.620,76 euros. Tots els fons es destinaren a
projectes de conservació i restauració patrimonials.

• Eivissa: 20.822,00 euros. Aquesta partida es destinà
íntegrament a treballs de conservació i restauració de la
Necròpolis del Puig dels Molins, declarada Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO.

Palma, 22 de juliol de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4474/10, del Govern de les Illes Balears, relatiu

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient i Mobilitat, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre les mesures mediambientals
i de restauració que pensa realitzar la conselleria a la zona
afectada per l'incendi de Benirràs, al terme municipal de Sant
Joan de Labritja.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 4553/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller de
Medi Ambient i Mobilitat, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre les actuacions de l'Agència
Balear de l'Aigua al passeig per a vianants de Portocolom.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes als

Projectes de llei RGE núm. 4255/10, de la bona administració
i del bon govern de les Illes Balears, i RGE núm. 3549/10,
d'accés a l'habitatge de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2010, admet a tràmit els escrits RGE núm.
4554/10 i 4555/10, presentats pel Grup Parlamentari Popular, i,
conformement amb el previst a l'article 93 del Reglament de la
cambra, acorda d'ampliar el termini de presentació d'esmenes
als dos projectes esmentats, publicats al BOPIB núm. 142/1, de
17 de setembre d'enguany, fins al proper dia 15 d'octubre de
2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Errades detectades a les certificacions catalana i castellana

de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives
a determinades infraestructures i equipaments d'interès
general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i
d'impuls a la inversió. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2010, es dóna per assabentada de l'escrit
RGE núm. 4541/20, presentat pels Serveis Jurídics de la
cambra, mitjançant el qual es relacionen les errades detectades
a les certificacions catalana i castellana de la llei esmentada,
aprovada en la sessió plenària extraordinària de dia 20 de juliol
de 2010 i publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
115 de dia 5 d'agost de 2010, que són les següents:

A la versió catalana:

• Al títol de la llei:
Allà on diu: Llei de mesures urgents relatives a

determinades infraestructures i equipaments d'interès general en
matèria d'ordenació territorial, urbanisme i de impuls a la
inversió

Hi ha de dir: Llei de mesures urgents relatives a
determinades infraestructures i equipaments d'interès general en
matèria d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls a la
inversió
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• Al preàmbul, apartat III:
Allà on diu:
...8/1998, d'1 de juny ...
Hi ha de dir:
... 8/1988, d'1 de juny ...

• A l'article 10, apartat 1.c):
Allà on diu:
c) Estar consolidats per a l'edificació o constituïen ...
Hi ha de dir:
c) Estar consolidats per l'edificació o constituïen ...

• A l'article 14, apartat c) de l'article 3 de la Llei 8/1988, d'1
de juny, d'edificis i instalAlacions fora d'ordenació:
Allà on diu:
c) Aquelles edificacions o construccions implantades

legalment o en les que s'hagin executat obres d'ampliació o de
reforma ...

Hi ha de dir:
c) Aquelles edificacions o construccions implantades

legalment en què s'hagin executat obres d'ampliació o de
reforma ...

A la versió castellana:

• Al preàmbul, apartat III:
Allà on diu:
...8/1998, de 1 de junio ...
Hi ha de dir:
... 8/1988, de 1 de junio ...

• A l'article 10, apartat 1.c):
Allà on diu:
c) Estar consolidados para la edificación o constituían ...
Hi ha de dir:
c) Estar consolidados por la edificación o constituían ...

• A l'article 14, apartat c) de l'article 3 de la Llei 8/1988, d'1
de juny, d'edificis i instalAlacions fora d'ordenació:
Allà on diu:
c) Aquellas edificaciones o construcciones implantadas

legalmente o en las que se hayan ejecutado obras de ampliación
o de reforma ...

Hi ha de dir:
c) Aquellas edificaciones o construcciones implantadas

legalmente en las que se hayan ejecutado obras de ampliación
o de reforma...

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Substitucions a les comissions de Cultura, Educació i

Esports, de control parlamentari de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i de Drets Humans.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de setembre de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4563/10, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i es dóna per
assabentada de les substitucions següents:

Comissió de Cultura, Educació i Esports:
La Sra. Maria Monserrat i Bennassar substitueix el Sr.

Miquel Munar i Cardell. 

Comissió de control parlamentari de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears:

La Sra. Maria Monserrat i Bennassar substitueix el Sr.
Antoni Pastor i Cabrer.

Comissió de Drets Humans:
La Sra, Maria Monserrat i Bennassar substitueix el Sr.

Miquel Munar i Cardell..

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 142/2, de 17 de
setembre de 2010.

-  Pàg. 5136 i 5182. Informació, apartat B).
On diu: Canvi de tramitació de les proposicions no de llei RGE
núm. 2071/10 i 2223/10 de ple a comissió.
Hi ha de dir: Canvi de tramitació de les proposicions no de llei
RGE núm. 2072/10 i 2223/10 de ple a comissió.
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