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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2010, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 2930/10, relativa a política del Govern en matèria
de publicitat institucional, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata el

malbaratament de 120.000 euros de la campanya publicitària
“d’autobombo” amb el títol de “1.061 milions”.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a informar al Parlament de les Illes Balears,
concretament a la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals, de qualsevol campanya publicitària del Govern de les
Illes Balears superior als 60.000 euros."

A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2010.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2010, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 4250/10, relativa a
manteniment de les bonificacions del 50% del transport aeri i
marítim, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

l’Estat perquè no adopti cap mesura sobre les bonificacions al
transport aeri i marítim que suposin una pujada dels preus de les
tarifes que paguen els residents de les Illes Balears.

Segon. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern
de l’Estat que totes aquelles mesures que s’hagin d’adoptar
sobre subvencions al transport, així com sobre les declaracions
de servei públic que afectin les Illes Balears, siguin analitzades
conjuntament i consensuades amb el Govern de les Illes
Balears.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a millorar la declaració d’obligacions de servei públic i,
en definitiva, a adoptar les mesures adients per garantir als
ciutadans de les Illes Balears un transport aeri digne a preus no
discriminatoris i amb les freqüències adequades."

A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2010, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 4069/10, relativa a descompte
de resident, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’anunci fet pel

Ministeri de Foment de rebaixar el percentatge de descompte de
resident per a determinats tipus de bitllets i insta al seu
manteniment íntegre.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, amb caràcter d’urgència, es convoqui la
Comissió Mixta de Seguiment de la declaració de servei públic
per tal de rebutjar qualsevol minva en els drets dels ciutadans de
les Illes Balears, reafirmant els drets en els descomptes de
residents existents i ampliant noves línies de millora en els
preus dels vols entre illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rendibilitzar al màxim els recursos que es
destinen als descomptes de resident, millorant la declaració
d’obligacions de servei públic o ampliant-la."

A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2010, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 920/10, relativa a Any
Internacional de la Diversitat Biològica, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva

adhesió als objectius de l’Any Internacional de la Diversitat
Biològica.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar amb motiu de l’Any Internacional de la
Diversitat Biològica les polítiques de preservació de la
biodiversitat i en especial a donar un impuls a la protecció
d’espais naturals.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls i a treballar de manera
decidida per a l’aprovació, al més aviat possible, dels plans
d’Ordenació de Recursos Naturals de la Península de Llevant,
Es Trenc-Es Salobrar i Cala d’Hort, ampliant l’àmbit previst
quan sigui necessari per a una adequada dels valors naturals
d’aquestes àrees."

A la seu del Parlament, 28 de setembre de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm.
2138/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern del seguiment dels pactes i plans que ha subscrit.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Presidència, Albert Moragues i Gomila.

Intervingueren en torn de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, i l'Hble. Sr. Josep M. Costa i Serra del
Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Cristóbal
Huguet i Sintes i Albert Moragues i Gomila.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 28 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 3360/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversió per adquirir terrenys al
municipi de Campos. (BOPIB núm. 137 de 16 de juliol de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 3420/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a aliança de caixes d'estalvi de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 140 de 30 de juliol de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4481/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despesa sanitària. (BOPIB núm.
142 de 17 de setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4482/10, de
l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informació pública del traçat
del tramvia de la badia de Palma. (BOPIB núm. 142 de 17 de
setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4483/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinás i Warthmann, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar 2010-
2011. (BOPIB núm. 142 de 17 de setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4490/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inici del curs escolar. (BOPIB
núm. 142 de 17 de setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4484/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar a
Menorca. (BOPIB núm. 142 de 17 de setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4485/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fraccionament de contractes
realitzats per l'administració. (BOPIB núm. 142 de 17 de
setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4487/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a gestió de les masses forestals a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 142 de 17 de setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4489/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a informe de la Federació
d'associacions per a la defensa de la salut pública. (BOPIB núm.
142 de 17 de setembre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4491/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a capacitat d'endeutament de
les institucions. (BOPIB núm. 142 de 17 de setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4492/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a enquestes de serveis de l'INE.
(BOPIB núm. 142 de 17 de setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de setembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4486/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pròrroga dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 142 de 17 de setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Jurament del càrrec de diputada de la Sra. Maria

Monserrat i Bennassar.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre de 2010, jurà el càrrec de diputada la Sra. Maria
Monserrat i Bennassar, del Grup Parlamentari Popular, atesa la
renúncia al càrrec del Sr. Miquel Munar i Cardell, d'acord amb
l'establert a l'article 7.1.3. del Reglament de la cambra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,

Promoció i Immigració, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, sobre l'acompliment del punt 2 de la Moció RGE núm.
2148/10, aprovada dia 25 de maig proppassat, relativa al pla
de pagament de prestacions de dependència i estudi de
suficiència econòmica per a accions futures (RGE núm.
3009/10).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 23 de setembre de 2010, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració, qui, acompanyada del cap de Secretaria
i del director general d'Atenció a la Dependència, informà sobre
el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports, sobre la
implantació a Mallorca dels estudis universitaris de ciències de
l'activitat física i l'esport (RGE núm. 472/10).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de setembre de 2010,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, qui, acompanyat del delegat de la Presidència per
l'Esport, de la directora general de Relacions amb el Parlament
i Coordinació Normativa, del cap de Gabinet de la Conselleria
de Presidència, del cap de Premsa de la Conselleria de
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Presidència i de l'assessor de Presidència, informà sobre el tema
indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

15201/09, d'ordenació del transport marítim de les Illes
Balears.

 La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 de setembre de 2010, va
procedir a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 107, de 4 de desembre de
2009.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Elecció del càrrec de secretari o secretària de la Comissió

de Cultura, Educació i Esports.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de setembre de 2010, es
procedí a l'elecció del càrrec de secretari o secretària, i en sortí
elegida per 9 vots a favor i 6 vots en blanc l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4647/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2138/10, relativa a
política del Govern del seguiment dels pactes i plans que ha
subscrit. (Mesa de 29 de setembre de 2010).

Palma, a 29 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 2138/10,
relativa a política del Govern del seguiment dels pactes i plans
que ha subscrit, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que no es
realitzen seguiments prou adequats de tots els plans i pactes que
el Govern ha subscrit i de la gestió que d’ells se’n deriven.

2. El Parlament de les Illes Balears constat que en la major
part dels casos en els que es fa seguiment de plans i pactes
subscrits o aprovats pel Govern durant la legislatura actual no
s’utilitzen instruments d’avaluació d’eficiència i resultats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
efectuar el seguiment i control dels pactes i plans aprovats o
subscrits avaluant en tots els casos l’eficiència, la qualitat i els
resultats de la gestió pública derivada dels seus continguts.

4. Molt especialment, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a revisar els plans i pactes
relacionats amb l’ocupació per tal d’incorporar objectius
quantificats de l’increment de l’ocupació i els indicadors i
mitjans adequats i suficients per aconseguir-los.

Palma, a 24 de setembre de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4675/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
camins rurals. (Mesa de 29 de setembre de 2010).

RGE núm. 4678/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
restes arqueològiques de Son Espases. (Mesa de 29 de
setembre de 2010).

Palma, a 29 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines línies de subvenció s'han obert en aquesta legislatura
per a la millora de camins rurals? Especifiqueu-ne la quantia i
el municipi afectat.

Palma, a 22 de setembre de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

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.

S'han trobat restes arqueològiques a les obres del colAlector
i drenatge realitzades a Son Espases? En cas afirmatiu, quines
actuacions ha dut a terme el Govern per a la seva protecció?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4668/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions de la Conselleria de Salut per prevenir la violència
als centres sanitaris, a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut (Mesa de 29 de setembre de 2010).

RGE núm. 4669/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per tal que l'actual Son Dureta tingui activitat
sociosanitària, a contestar davant la Comissió no permanent
de Salut (Mesa de 29 de setembre de 2010).

RGE núm. 4670/10, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incentius
fiscals a la petita i mitjana empresa, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 29 de setembre de 2010).

RGE núm. 4671/10, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a zones de gran
afluència turística, a contestar davant la Comissió d'Economia
(Mesa de 29 de setembre de 2010).

RGE núm. 4672/10, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
universitària de comerç, a contestar davant la Comissió
d'Economia (Mesa de 29 de setembre de 2010).

RGE núm. 4673/10, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aprovació del
Pla d'indústria, a contestar davant la Comissió d'Economia
(Mesa de 29 de setembre de 2010).

RGE núm. 4674/10, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
econòmica per al Pla estratègic d'indústria, a contestar davant
la Comissió d'Economia (Mesa de 29 de setembre de 2010).

Palma, a 29 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 oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Quines actuacions està portant a terme la Conselleria de
Salut per tal de prevenir la violència en els centres sanitaris?

Palma, a 23 de setembre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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 la Comissió no
permanent de Salut.

Quines actuacions ha portat a terme el conseller de Salut per
tal que l'actual Son Dureta tingui activitat sociosanitària un cop
realitzat el trasllat a Son Espases?

Palma, a 23 de setembre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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.
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Quins incentius ha aplicat el Govern de les Illes Balears a la
petita i mitjana empresa?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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 "zones de gran afluència turística" ha suprimit el
Govern de les Illes Balears, de les ja existents?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa promoure el Govern de les Illes Balears la creació
d'una carrera universitària de comerç?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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.

Quan aprovarà el Govern el Pla d'indústria?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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.

Quina dotació econòmica destinarà el Govern de les Illes
Balears al Pla estratègic d'indústria?

Palma, a 22 de setembre de 2010.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4651/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a declaració d'interès públic de la línia marítima
Formentera-Península. (Mesa de 29 de setembre de 2010).

Palma, a 29 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

És responsabilitat de l’Estat garantir la mobilitat dels
ciutadans assegurant, a tal efecte, un servei de qualitat suficient
que doni resposta a les necessitats de cada territori.

Els serveis de transport i les seves infraestructures són
elements fonamentals per al desenvolupament econòmic d’una
comunitat, a més de ser eina important per aconseguir la cohesió
social.

Formentera per la seva situació geogràfica i les seves
dimensions pateix allò que es coneix com “doble insularitat”.

L’únic sistema de connexió amb l’exterior és el transport
marítim i més concretament la línia entre Eivissa i Formentera,
tant pel que fa al transport de mercaderies com al de passatgers.

Això provoca dificultats de mobilitat i té un efecte de sobre
cost en els béns de consum, provocant dificultats de
competitivitat i de desenvolupament econòmic.

Aquesta dependència del transport marítim i la inexistència
de línies directes de connexió amb la península dificulten i
encareixen el transport de mercaderies i passatgers. La
dependència de ports intermedis d’escala obligada dificulten
l’activitat comercial a l’illa i provoquen un encariment dels
productes que es comercialitzen.
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Per tant, és evident la necessitat d’una connexió marítima
directa entre Formentera i la península.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a aprovar la declaració d’interès públic de la línia marítima
directa entre Formentera i la península, en particular els ports de
Dènia o València, amb connexió regular, contínua, suficient i a
un preu raonable.

Palma, a 24 de setembre de 2010.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
El portaveu:
Josep A. Diéguez i Seguí.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4679/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
de Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 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
Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre el compte general i l'auditoria
de la Fundació Balears a l'Exterior corresponent a l'any 2009.

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 29 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 4247/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4681/10, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i,
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, acorda que la interpelAlació esmentada, relativa a
valoració de l'inici del curs escolar 2010-2011 (BOPIB núm.
142, de 17 de setembre d'enguany), es tramiti per aquest
procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

de llei RGE núm. 4470/10, de protecció, preservació i
restauració del patrimoni cultural i paisatgístic del Monestir
de la Real. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4667/10, presentat 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 al
projecte esmentat, publicat al BOPIB núm. 143, de 24 de
setembre d'enguany, fins al proper dia 22 d'octubre de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 3155/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4680/10, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de la interpelAlació esmentada, relativa a política del
Govern de les Illes Balears pel que fa a la igualtat entre homes
i dones, publicada al BOPIB núm. 137, de 16 de juliol
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.



BOPIB núm. 144 -  1 d'octubre de 2010 5229

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Normes provisionals per a la posada en funcionament de la

tramesa telemàtica al registre General del Parlament de les
Illes Balears.

Com a conseqüència de l'acord adoptat per la Mesa i la Junta
de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de març de 2009, un cop conclòs el període de proves, la
Presidència ordena la publicació de les normes següents.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Normes provisionals per a la posada en funcionament de
la tramesa telemàtica al Registre General del Parlament

de les Illes Balears
 

Preàmbul

L’evolució de les tecnologies de la informació i les
comunicacions possibilita, i exigeix alhora, el plantejament de
noves opcions i funcionalitats a les tasques habituals dels
diputats i diputades, grups parlamentaris i serveis de la cambra.
I permet, sobretot i especialment, la implantació d’eines de
treball que facilitin als parlamentaris i parlamentàries i als grups
polítics l’exercici de les seves funcions, amb solucions que en
redueixin la inversió de temps en tasques mecàniques,
garanteixin la seguretat i l’adequació reglamentària dels
procediments i tràmits realitzats mitjançant aquestes eines,
permetin la millora en la gestió de les tramitacions amb la
incorporació als expedients del contingut íntegre de les
iniciatives i la consulta informàtica corresponent i contribueixin
a la progressiva reducció del consum de paper com a aportació
de les administracions públiques a les polítiques de conservació
i protecció del planeta. 

En aquest context, amb la voluntat d’adequar les eines que
el Parlament posa a disposició dels diputats i diputades, dels
grups parlamentaris, del Govern i dels mateixos serveis de la
cambra, en un procés constant d’adaptació de les eines
tecnològiques, degudament regulat, s'adopten les normes
provisionals següents per a la posada en funcionament de la
tramesa telemàtica al Registre General del Parlament de les
Illes Balears:

Objecte de les normes

Aquestes normes tenen per objecte la creació i la regulació
provisional de la tramesa telemàtica del Parlament de les Illes
Balears. 

Creació de la tramesa telemàtica al Registre General del
Parlament de les Illes Balears

Es crea la tramesa telemàtica al Registre General del
Parlament de les Illes Balears, amb el caràcter de registre

auxiliar del Registre General de l’Oficialia Major del Parlament
de les Illes Balears.

Les funcions de la tramesa telemàtica al Registre General
del Parlament de les Illes Balears seran exercides per la unitat
administrativa de Registre i Arxiu de l’Àrea d’Assistència
Tècnica Parlamentària de la cambra. 

Àmbit d’aplicació

La tramesa telemàtica al Registre General del Parlament de
les Illes Balears té com a funció exclusiva el lliurament al
Registre General de l’Oficialia Major de la cambra dels
documents que figuren relacionats a l’annex I d’aquestes
normes (i d’aquells altres els models dels quals, conformement
amb aquestes normes, s’incorporin successivament a l’aplicació
informàtica d’Edició i presentació d’iniciatives parlamentàries,
vinculada a la tramesa telemàtica, com a conseqüència del
desenvolupament i el funcionament normal d’aquestes eines),
en els procediments corresponents i pels operadors autoritzats,
que es relacionen a l’annex II d’aquestes normes.

Condicions generals per a la presentació de documents

La presentació de documents per via telemàtica es durà a
terme mitjançant l’aplicació específica desenvolupada pel
Parlament per a aquests efectes, la utilització de la qual és a
disposició exclusivament dels diputats i diputades, dels grups
parlamentaris de la cambra i de la Direcció General de
Relacions amb el Parlament i Coordinació Normativa del
Govern de les Illes Balears.

La presentació vàlida de documents per via telemàtica es
durà a terme exclusivament mitjançant els models normalitzats
incorporats a l’aplicació informàtica específica que dóna accés
a la tramesa telemàtica al Registre General del Parlament de les
Illes Balears. Qualsevol eventual presentació telemàtica
d’iniciatives en models distints d’aquests mancarà de validesa.

La presentació de documents i iniciatives per via telemàtica
serà d’utilització voluntària, encara que recomanada, per part
dels usuaris autoritzats. 

Recepció de documents i còmput de terminis

La presentació de documents per via telemàtica podrà fer-se
tots els dies de l’any i les 24 hores del dia.

El sistema horari en serà el de l’hora oficial espanyola

L’hora de cada tramesa serà la que registri l’aplicació
d’accés a la tramesa telemàtica.

L’enregistrament dels documents presentats per via
telemàtica s’efectuarà en els dies i hores hàbils establerts per la
Mesa del Parlament, en els mateixos termes i condicions que la
resta de documents presentats en el Registre General de
l’Oficialia Major de la cambra. Els documents presentats
telemàticament fora dels dies i/o hores hàbils fixats a l’efecte
s’enregistraran i numeraran, successivament, a partir de les 9.00
hores del següent dia hàbil, seguint-ne l’ordre que n’establirà
l’hora en què hagin estat presentats (hora que establirà i validarà
el sistema de presentació telemàtica d’iniciatives).
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La presentació de documents per via telemàtica no implicarà
en cap cas la més mínima modificació dels terminis establerts
legalment i/o reglamentàriament.

Requeriments tècnics necessaris per a l’accés i la utilització
de la tramesa telemàtica

La utilització de la tramesa telemàtica requerirà l’accés previ
a l’aplicació d’Edició i presentació d’iniciatives parlamentàries.

L’accés a l’aplicació d’Edició i presentació d’iniciatives
parlamentàries serà restringit i permès exclusivament als usuaris
autoritzats del Sistema Informàtic del Parlament relacionats a
l’annex II d’aquestes normes provisionals i a l’usuari o als
usuaris designats i acreditats per la Direcció General de
Relacions amb el Parlament i Coordinació Normativa.

Els documents objecte de tramesa telemàtica (la tipologia
dels quals es relaciona a l’annex I d’aquestes normes
provisionals) es presentaran mitjançant l’aplicació d’Edició i
presentació d’iniciatives parlamentàries, amb els formats i les
característiques propis de l’eina.

Garanties proporcionades per la tramesa telemàtica
 

El sistema d’informació que suporta la tramesa telemàtica al
Registre General del Parlament de les Illes Balears i l’aplicació
que hi dóna accés garantiran el lliurament al Registre General
de l’Oficialia Major dels documents tramesos i la integritat, per
a cadascun d’aquests, de les dades següents, que quedaran
reflectides a l’assentament respectiu que se’n practiqui al
Registre, associat al número individualitzat corresponent:
Identificació de l’autor de la iniciativa o tramesa, mitjançant
nom i llinatges, grup parlamentari o organisme del Govern i
càrrec.
• Data i hora de la presentació.
• Identitat de la persona o de l'òrgan destinatari del document

electrònic.
• Tipus d’iniciativa o tramitació amb què es relaciona.
• Títol de la iniciativa.
• Número d’expedient corresponent en l’aplicació de Gestió

de la Tramitació Parlamentària (legislatura-any-tipus
d’expedient-número respectiu per tipus).

• Contingut íntegre de la iniciativa o del document de tràmit.
• Tipus de tramitació i òrgan.
• Emparament legal o reglamentari.
• Qualsevol altra informació que es consideri pertinent en

funció del procediment telemàtic origen de l’assentament.

Seguretat de la tramesa telemàtica al Registre General del
Parlament de les Illes Balears

L’Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears és
l’òrgan responsable de la seguretat de la tramesa telemàtica al
Registre General del Parlament de les Illes Balears, que la
garantirà mitjançant el Sistema Informàtic del Parlament,
gestionat pel Servei d’Informàtica de la cambra, i mitjançant
l’exercici de les funcions pròpies corresponents de l’Àrea
d’Assistència Tècnica Parlamentària del Parlament. 

La tramesa telemàtica al Registre General del Parlament de
les Illes Balears garantirà amb absoluta seguretat per a cada
document lliurat al Registre General per aquesta via:
• La condició d’usuari autoritzat del Sistema Informàtic del

Parlament i de l’aplicació d’Edició i presentació

d’iniciatives parlamentàries, i la denominació d’usuari de
qui en realitzi la tramesa.

• La data i l’hora del lliurament.
• L’adequació del document al model i al format

corresponents dels disponibles en l’aplicació d’Edició i
presentació d’iniciatives parlamentàries, que figuren
relacionats a l’annex I d’aquestes normes.

Entrada en vigor

Aquestes normes vigiran l’endemà de la publicació
corresponent en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears. 

Annex I
Documents

• Pregunta amb solAlicitud de resposta per escrit.
• Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
• Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple de la

cambra.
• InterpelAlació.
• Moció.
• Proposició no de llei.
• SolAlicitud de documentació.
• Esmena.
• Tramesa de resposta del Govern a pregunta amb solAlicitud

de resposta escrita.
• Tramesa de resposta del Govern a solAlicitud de

documentació.
• I aquells altres els models dels quals, conformement amb

aquestes normes, s’incorporin successivament a l’aplicació
informàtica d’Edició i presentació d’iniciatives
parlamentàries, vinculada a la tramesa telemàtica, com a
conseqüència del desenvolupament i el funcionament
normal d’aquestes eines.

Annex II
Usuaris autoritzats

• Els 59 diputats i diputades del Parlament de les Illes Balears.
• Els usuaris del Sistema Informàtic de la cambra assignats als

grups parlamentaris i designats pels portaveus respectius
com a autoritzats per a l’accés a l’aplicació d’Edició i
presentació d’iniciatives parlamentàries.

• Els usuaris designats per la Direcció General de Relacions
amb el Parlament i Coordinació Normativa.
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Ordre de Publicació

B)
Substitució a la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4631/10, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i resta
assabentada que la diputada Hble. Sra. Isabel Llinàs i
Warthmann substituirà el diputat Hble. Sr. Antoni Serra i Torres
a la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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