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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
26 d'octubre de 2010, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 4765/10, relativa a política del Govern en relació
amb la prevenció i l'extinció d'incendis, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a confeccionar i presentar una llei de prevenció i
extinció d’incendis que tengui per objecte la defensa dels
terrenys forestals davant els incendis i la protecció de les
persones i béns, i que promogui l’adopció d’una política activa
de prevenció coordinada entre totes les administracions
públiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar dedicant recursos econòmics destinats
a la recuperació i rehabilitació de les propietats afectades per
l’incendi originat a la Cala de Benirràs, situada en el terme
municipal de Sant Joan de Labritja, a l’illa d’Eivissa, el passat
mes d’agost.

3. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç
desenvolupat pels equips d’extinció i cossos de seguretat i la
colAlaboració d’aquelles persones que, a títol individual,
participaren en les tasques d’extinció de l’incendi originat a la
Cala de Benirràs el passat mes d’agost.

4. El Parlament de les Illes Balears reprova la consellera
d’Innovació, Interior i Justícia, atesa la seva absència al llarg
dels 12 dies que l’incendi de Benirràs va trigar a estar extingit,
atesa la importància que té, en aquests casos, la coordinació dels
diferents equips que participen en les tasques d’extinció."

A la seu del Parlament, 2 de novembre 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
26 d'octubre de 2010, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 4779/10, relativa a dotació
econòmica per al Parc Nacional Marítim Terrestre de
Cabrera, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

gestió que s’ha realitzat per part de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el primer any
d’ençà de la transferència d’aquesta a la comunitat autònoma
per part del Govern de l’Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a abonar al Parc Nacional Marítim Terrestre de l’Arxipèlag de
Cabrera l’ajuda d’un milió d’euros que li corresponien pel
present any i a consignar en els pressuposts generals de l‘Estat
per a l’any 2011 la quantia que li pertoqui per a l’any que ve."

A la seu del Parlament, 2 de novembre 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
26 d'octubre de 2010, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 4777/10, relativa a
transferència de les competències en matèria d'agricultura,
ramaderia i pesca al Consell de Mallorca, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a no transferir les competències en matèria
d’agricultura, ramaderia i pesca al Consell de Mallorca fins que
no s’hagi fet el pagament de totes les ajudes endarrerides als
pagesos, ramaders i pescadors."

A la seu del Parlament, 2 de novembre 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 26

d'octubre de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 42346/10,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb les obres de la línia ferroviària fins a Manacor.
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Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Medi Ambient i Mobilitat, Gabriel Vicens i
Mir.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel A. Llauger i Rosselló del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, i l'Hble. Sr. Francesc Dalmau i Fortuny
del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Margalida
Cabrer i González i l'Hble. Sr. Gabriel Vicens i Mir.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de novembre 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 26

d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 4924/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a representació de l'Ajuntament
de Maó al Consell d'administració d'Autoritat Portuària de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre 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 26

d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5205/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a xarxa de telecentres. (BOPIB
núm. 146, de 15 d'octubre 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 3 de novembre 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 26

d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5193/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
religió als centres de batxillerat. (BOPIB núm. 147, de 22
d'octubre 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 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5202/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversions en infraestructures
educatives a la present legislatura. (BOPIB núm. 146, de 15
d'octubre 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 3 de novembre 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 26

d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5208/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a taxes aèries. (BOPIB núm. 147, de 22 d'octubre
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 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5206/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a potenciació de la formació
professional. (BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre 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 3 de novembre 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 26

d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5200/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aportació als fons de solidaritat.
(BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre 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 3 de novembre 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 26

d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5207/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a habitatges protegits a
Formentera. (BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre 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 3 de novembre 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 26

d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5198/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política aeroportuària del
Govern de les Illes Balears en la present legislatura. (BOPIB
núm. 146, de 15 d'octubre 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 3 de novembre 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 26

d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5199/10, 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. 146, de 15 d'octubre 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 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

d'octubre de 2010, rebutjà el Punt 5 de la Moció RGE núm.
4765/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en relació amb la prevenció i l'extinció d'incendis.
(BOPIB núm. 145, de 8 d'octubre de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Turisme i

Treball, davant el Ple de la Cambra, per tal de donar
compliment del punt 6è de la Moció RGE núm. 10175/09,
relativa a política de foment de la indústria del sector
aeronàutic a les Illes Balears (RGE núm. 4870/10).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
d'octubre de 2010, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Turisme i Treball qui informà sobre el tema
indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el ple RGE núm. 5201/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'octubre de 2010, decaigué la pregunta indicada, presentada
pel diputat Hble. Sr. Jaume Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a diverses inversions a l'illa de
Menorca (BOPIB núm. 147, de 22 d'octubre d'enguany), a causa
de l'absència d'aquest diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el ple RGE núm. 5203/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'octubre de 2010, s'ajornà la pregunta indicada, presentada
per la diputada Hble. Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cofinançament del nou Hospital
de Son Espases (BOPIB núm. 147, de 22 d'octubre d'enguany),
a causa de l'absència del conseller que l'havia de contestar.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de
2010, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1973/10, relativa a la integració de Formentera al
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears solAlicita, d’acord amb

l’article 6.3 dels Estatuts del Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat, la integració del Consell de Formentera en el
Consorci Eivissa, Patrimoni de la Humanitat."

A la seu del Parlament, 26 d'octubre de 2010.
La secretària de la comissió:
Maria Antònia Sureda i Martí.
El president de la comissió:
Ernest Ribalaiga i Briones.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de
2010, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2072/10, relativa a la recepció del senyal d'IB3 Televisió,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a:

1. Revisar la situació de la recepció del senyal d’emissió d’IB3
televisió.
2. Estudiar els mecanismes necessaris per fer possible la
recepció del senyal de la televisió autonòmica de les Illes
Balears.
3. Facilitar al Parlament una proposta de solució efectiva en el
termini màxim de 6 mesos."

A la seu del Parlament, 26 d'octubre de 2010.
La secretària de la comissió:
Maria Antònia Sureda i Martí.
El president de la comissió:
Ernest Ribalaiga i Briones.
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de 2010, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3014/10,
relativa a remodelació del Port d'Eivissa, amb l'esmena RGE
núm. 5135/10, del Grup Parlamentari Popular, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament de les Illes Balears acorda instar l'Autoritat

Portuària de les Illes Balears que, a l'hora de dur a terme la
necessària remodelació del Port d'Eivissa es tenguin en compte
els requisits següents:

a) Que en la remodelació de la reforma que es faci del Port
d'Eivissa hi hagi espais per a usos ciutadans.

b) Que l'Autoritat Portuària de les Illes Balears es
comprometi a treballar conjuntament amb l'Ajuntament
d'Eivissa per millorar les zones de la ciutat que han estat
ocupades per les activitats portuàries a la part sud, és a dir, de
tota l'àrea del port que limita amb el barri de la marina, que a tal
efecte elabori els plans necessaris d'acord amb la normativa
vigent, simultàniament amb l'execució de les obres. Així
mateix, es duran a terme amb les directrius de la UNESCO.

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

A la seu del Parlament, 26 d'octubre de 2010.
La secretària de la comissió:
Esperança Marí i Mayans.
La presidenta de la comissió:
Anna Crespí i Prunés.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
4967/10, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa 971
Balears. (BOPIB núm. 147, de 22 d'octubre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
pública de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
4488/10, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a estratègies d'implantació
d'IB3 a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 147, de 22 d'octubre
de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
pública de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
4964/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió pressupostària.
(BOPIB núm. 147, de 22 d'octubre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
pública de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
4965/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Coll i Canyelles, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionament de
l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 147, de 22 d'octubre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
pública de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
4966/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Luisa Morillas i
Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució
de l'audiència d'IB3. (BOPIB núm. 147, de 22 d'octubre de
2010).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
pública de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
4973/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despolitització d'IB3. (BOPIB
núm. 147, de 22 d'octubre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
pública de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
4974/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a entrevistes d'IB3 Ràdio.
(BOPIB núm. 147, de 22 d'octubre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
pública de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
4975/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a representació de periodistes de
diferents illes davant els micròfons. (BOPIB núm. 147, de 22
d'octubre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
pública de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
4976/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a opinió de l'estabilitat laboral
dels empleats a les empreses subcontractades per IB3. (BOPIB
núm. 147, de 22 d'octubre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
pública de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
4977/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a internalització dels informatius.
(BOPIB núm. 147, de 22 d'octubre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
pública de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 21 d'octubre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
4978/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a internalització dels informatius.
(BOPIB núm. 147, de 22 d'octubre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
pública de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de
2010, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2627/10, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a la millora i la dinamització
del Parc natural de Mondragó. (BOPIB núm. 130, de 4 de juny
de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

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

Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sobre el
Pla estratègic de subvencions del Govern de les Illes Balears
per al 2010 (RGE núm. 2631/10).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre de 2010, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, qui, acompanyat del cap de Gabinet del conseller, de
la directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears, del
director general de Pressuposts o de la cap de Premsa, informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre 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 la política que pensa dur a terme la Conselleria
d'Habitatge i Obres Públiques ateses les noves competències
que li han estat atribuïdes (RGE núm. 554/10).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de 2010, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques, qui, acompanyat del director general d'Habitatge i
Obres Públiques i de la secretària general, informà sobre el tema
indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre la situació de les infraestructures educatives a l'illa
d'Eivissa (RGE núm. 3486/10).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'octubre de 2010,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura, qui, acompanyat de la directora general de
Planificació i Centres, del gerent d'IBISEC, de la cap de
Gabinet, de la directora de l'Institut per a l'educació de la
primera infància i de l'assessor tècnic, informà sobre el tema
indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Debat de l'escrit RGE núm. 3086/10, d'informe del

funcionament de l'Agència Tributària de 2009.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre de 2010, tengué lloc
el debat de l'escrit indicat, presentat pel president de l'Agència
Tributària de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5315/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política en matèria de pressuposts del Govern de les
Illes Balears, a tramitar pel procediment d'urgència (Mesa de
3 de novembre de 2010).

Palma, a 3 de novembre 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre política en matèria de pressuposts del Govern de les Illes
Balears.

Atès l'anunci efectuat pel Govern de les Illes Balears en
relació amb la pròrroga dels pressuposts de 2010 per al proper
exercici pressupostari i ateses les conseqüències que aquesta
decisió pot desencadenar, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació amb la seva
política en matèria de pressuposts.

Palma, a 26 d'octubre de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5407/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4246/10, relativa a
política del Govern en relació amb les obres de la línia
ferroviària fins a Manacor. (Mesa de 3 de novembre de 2010).

Palma, a 3 de novembre 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. 4246/10,
relativa a política del Govern en relació amb les obres de la línia
ferroviària fins a Manacor, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a la proposta de resolució
aprovada pel Ple del Parlament de les Illes Balears en sessió de
dia 7 d'octubre passat, en el transcurs del debat sobre l'acció
política i de govern i que fou publicada en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears núm. 147, de 22 d'octubre de
2010, a la pàgina núm. 5288, proposta núm. 20.

2. El Parlament de les Illes Balears reprova que la
Conselleria de Mobilitat no hagi contestat les solAlicituds de
documentació següents formulades pel Grup Parlamentari
Popular: RGE núm. 3128/08, 775/10, 776/10, 777/10, 2468/10,
2470/10, 2607/10, 2608/10, 2609/10, 2610/10, 2916/10,
4517/10; i insta el Govern de les Illes Balears a complir amb
allò que preveuen els articles 14 i següents del Reglament del
Parlament en relació amb el dret dels diputats i diputades a rebre
la documentació i la informació pertinents de les diverses
administracions per tal de poder desenvolupar la seva tasca.

3. El Parlament de les Illes Balears reprova que la Conselleria
de Mobilitat hagi incomplit el termini establert en el plec de
prescripcions tècniques del "contracte de serveis de consultoria
per a la verificació de la seguretat de la infraestructura en la
línia de SFM entre Enllaç-Manacor" -apartat 2.2- que estableix
que el projecte constructiu del mur fos lliurat en el termini d'un
mes des de l'adjudicació del contracte; fet aquest que ha produït
un retard atès que encara no s'han iniciat les obres.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que les obres
de reobertura del tren de Manacor siguin una prioritat per a la
conselleria, reforçant i ampliant mentre durin les obres, el servei
d'autobusos des de Sineu en les hores de major demanda.

Palma, a 28 d'octubre de 2010.
La diputada:
Margalida Cabrer i González
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5294/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
places d'hospital de dia a l'Hospital Psiquiàtric. (Mesa de 3 de
novembre de 2010).

RGE núm. 5295/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a estat
del pla de prevenció de riscs laborals de GESMA. (Mesa de 3
de novembre de 2010).

RGE núm. 5296/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
pacients en programa d'hospital de dia a l'Hospital
Psiquiàtric. (Mesa de 3 de novembre de 2010).

RGE núm. 5297/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a pla
d'atenció i rehabilitació individual (PARI) per a la salut
mental. (Mesa de 3 de novembre de 2010).

RGE núm. 5298/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
places d'hospital de dia a l'Hospital General. (Mesa de 3 de
novembre de 2010).

RGE núm. 5299/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
pacients a l'hospital de dia de l'Hospital General. (Mesa de 3
de novembre de 2010).

RGE núm. 5300/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
pacients a l'hospital de dia de l'Hospital Joan March. (Mesa de
3 de novembre de 2010).

RGE núm. 5301/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
places d'hospital de dia a l'Hospital Joan March. (Mesa de 3
de novembre de 2010).

RGE núm. 5302/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
aliances d'acord amb el pla estratègic de GESMA. (Mesa de 3
de novembre de 2010).

RGE núm. 5304/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
estalvi produït en aplicació del pla estratègic de GESMA.
(Mesa de 3 de novembre de 2010).

RGE núm. 5305/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a pla
d'atenció individual sociosanitari. (Mesa de 3 de novembre de
2010).

RGE núm. 5306/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
elaboració del codi ètic de GESMA. (Mesa de 3 de novembre
de 2010).

RGE núm. 5377/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
participació del Govern en la remodelació de Son Moix. (Mesa
de 3 de novembre de 2010).

Palma, a 3 de novembre 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.

Quantes places d'hospital de dia han estat implantades
durant aquesta legislatura a l'Hospital Psiquiàtric?

Palma, a 26 d'octubre 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 escrita.

En quin estat es troba l'elaboració del pla de prevenció de
riscs laborals de GESMA?

Palma, a 26 d'octubre 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants pacients estan en programa hospital de dia a
l'Hospital Psiquiàtric?

Palma, a 26 d'octubre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes històries clíniques d'usuaris de GESMA tenen el Pla
d'atenció i rehabilitació individual (PARI) per a la salut mental
emplenat?

Palma, a 26 d'octubre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places d'hospital de dia han estat implantades
durant aquesta legislatura a l'Hospital General?

Palma, a 26 d'octubre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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

Quants pacients estan en programa d'hospital de dia a
l'Hospital General?

Palma, a 26 d'octubre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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

Quants pacients estan en programa d'hospital de dia a
l'Hospital Joan March?

Palma, a 26 d'octubre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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 escrita.

Quantes places d'hospital de dia han estat implantades
durant aquesta legislatura a l'Hospital Joan March?

Palma, a 26 d'octubre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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 escrita.

Quines aliances i/o convenis amb grups d'interès i amb
compensació econòmica per a GESMA, s'han dut a terme
segons estableix el Pla Estratègic de GESMA?

Palma, a 26 d'octubre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin percentatge d'estalvi estima que s'ha produït per
l'aplicació de les mesures d'eficiència econòmica i polítiques
d'economia d'escala que marca l'objectiu 6 de l'estratègia 3 del
Pla Estratègic de GESMA?

Palma, a 26 d'octubre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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

Quantes històries clíniques d'usuaris de GESMA tenen el Pla
d'atenció individual sociosanitari (PAI) emplenat?
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Palma, a 26 d'octubre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes sessions informatives s'han realitzat per a
l'elaboració del document del codi ètic de GESMA?

Palma, a 26 d'octubre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
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.

De quina manera i amb quina quantia es concreta la
participació del Govern de les Illes Balears en la remodelació de
les instalAlacions esportives de Son Moix?

Palma, a 27 d'octubre de 2010.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5489/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a aplicació de la Llei de dependència.
(Mesa de 3 de novembre de 2010).

RGE núm. 5490/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partides
que tenia previst retallar en els pressuposts de 2011. (Mesa de
3 de novembre de 2010).

RGE núm. 5491/10, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estacionalitat  turística a l'illa de Menorca. (Mesa de 3 de
novembre de 2010).

RGE núm. 5492/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en relació amb el compliment de la normativa a
la Fundació Balears a l'Exterior. (Mesa de 3 de novembre de
2010).

RGE núm. 5493/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació econòmica de la Conselleria de Salut. (Mesa de 3 de
novembre de 2010).

RGE núm. 5494/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinás
i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retribucions dels treballadors de la Conselleria d'Educació i
Cultura. (Mesa de 3 de novembre de 2010).

RGE núm. 5495/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exigència del president del Consell d'Eivissa. (Mesa de 3 de
novembre de 2010).

RGE núm. 5496/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
congrés sobre convivència escolar. (Mesa de 3 de novembre de
2010).

RGE núm. 5497/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou edifici
judicial de Manacor. (Mesa de 3 de novembre de 2010).

RGE núm. 5498/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajudes econòmiques familiars. (Mesa de 3 de novembre de
2010).

RGE núm. 5499/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria
Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informe de conjuntura econòmica. (Mesa de 3 de novembre de
2010).

Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les accions realitzades per la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, per facilitar la descentralització
de la gestió de l'anomenada Llei de dependència?

Palma, a 3 de novembre de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel  Llauger i Rosselló.
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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 Ple.

Quines són les principals partides pressupostàries que tenia
previst retallar el Govern de les Illes Balears en el pressupost
non nato per al 2011?

Palma, a 3 de novembre de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del fet que
Menorca sigui l'illa amb major estacionalitat turística de les
Balears?

Palma, a 3 de novembre de 2010.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

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.

L'informe de l'auditoria sobre el compliment de la normativa
de l'exercici 2009 de la Fundació Balears a l'Exterior apunta,
entre altres coses, en l'incís núm. 5, que es detecta
l'incompliment de la normativa en el sou del gerent atès que ha
augmentat un 2,7% incomplint el que disposa la Llei 9/2008, de
19 de desembre. Quines mesures ha adoptat el conseller de
Presidència per tal d'esmenar aquesta anomalia?

Palma, a 3 de novembre de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què opina l'Hble. Sr. Conseller de Salut de la situació
econòmica de la Conselleria de Salut?

Palma, a 3 de novembre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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

Creu el conseller d'Educació i Cultura que en relació amb els
treballadors de la seva conselleria els és d'aplicació el principi
"a igual feina, igual salari"?

Palma, a 2 de novembre de 2010.
La diputada:
Isabel Llinás i Warthmann.

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

Quina opinió li mereix al Sr. President del Govern de les
Illes Balears l'exigència feta pel president del Consell d'Eivissa
sobre un repartiment més proporcional de fons entre les
diferents illes?

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

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.

Quina valoració fa la Conselleria d'Educació i Cultura del
Congrés sobre la convivència escolar i participació de l'entorn
educatiu celebrat els passats dies 25, 26 i 27 d'octubre a Palma?

Palma, a 2 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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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.

Quin paper ha desenvolupat el Govern de les Illes Balears en
la futura seu del nou edifici judicial del carrer Pilar de la Ciutat
de Manacor?

Palma, a 3 de novembre 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.

Quina ha estat l'evolució durant aquesta legislatura de les
ajudes econòmiques familiars mitjançant la Llei de
dependència?

Palma, a 2 de novembre de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel  Coll i Canyelles.

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.

Vist el darrer informe de conjuntura econòmica de les Illes
Balears pel Govern de les Illes Balears, pot explicar els motius
de les dades positives de l'illa d'Eivissa?

Palma, a 2 de novembre de 2010.
El diputat:
Josep Maria Costa i Serra.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5274/10, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament dels ajuts al lloguer per part de la seva
conselleria, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial (Mesa de 3 de novembre de 2010).

RGE núm. 5284/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a II
Trobada per a la ciutadania i la convivència, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials (Mesa de 3 de
novembre de 2010).

RGE núm. 5285/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per garantir el compliment de les resolucions
aprovades pel Parlament, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials (Mesa de 3 de novembre de 2010).

RGE núm. 5286/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantia de la presència consular a les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials (Mesa de 3
de novembre de 2010).

RGE núm. 5287/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures pressupostàries per garantir diversos projectes dels
ens locals de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials (Mesa de 3 de novembre de 2010).

RGE núm. 5288/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures pressupostàries per als immigrants, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials (Mesa de 3 de
novembre de 2010).

RGE núm. 5370/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament dels desplaçaments per a competicions entre illes,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(Mesa de 3 de novembre de 2010).

RGE núm. 5371/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resposta del Govern en relació amb el pagament de diverses
despeses dels esportistes, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 3 de novembre de 2010).

RGE núm. 5372/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultat del programa reciclatge laboral, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 3 de
novembre de 2010).

RGE núm. 5373/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pautes marcades per la comissió d'experts en tecnificació
esportiva, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports (Mesa de 3 de novembre de 2010).

RGE núm. 5374/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació del Govern en la construcció del futur "Circuït
Illes Balears", a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 3 de novembre de 2010).



5382 BOPIB núm. 149 -  5 de novembre de 2010

RGE núm. 5378/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte "Suma valors", a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 3 de novembre de 2010).

Palma, a 3 de novembre 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
d'Ordenació Territorial.

Com valora l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge el retard
existent en el pagament dels ajuts al lloguer per part de la seva
conselleria?

Palma, a 25 d'octubre de 2010.
La diputada:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.

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
d'Assumptes Socials.

Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració,
quantes associacions d'immigrants i de quines nacionalitats han
estat presents en la II Trobada per la ciutadania i la convivència
realitzada per la seva conselleria recentment?

Palma, a 26 d'octubre de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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 la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quines mesures prendrà l'Hble Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració per tal que la retallada de
pressuposts del Govern Central i la pròrroga dels pressuposts
adoptada per vostès, garanteixi el compliment de les resolucions
aprovades pel Parlament de les Illes Balears en les diferents
iniciatives debatudes recentment en matèria d'immigració?

Palma, a 26 d'octubre de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, ens
podria informa de quines mesures ha pres per tal de facilitar la
presència consular a les nostres illes, la seva itinerància entre
elles, atès el fet insular, així com el nombre de reunions que ha
mantingut i amb quins consolats?

Palma, a 26 d'octubre de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pressupostàries prendrà l'Hble Sra.
Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració per tal de
mantenir la convocatòria de subvencions i convenis amb els
consells insulars, la ciutat de Palma i els ajuntaments de les Illes
Balears, i evitar l'eliminació dels projectes que aquests estan
duent a terme des del 2005?

Palma, a 26 d'octubre de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quines mesures pressupostàries prendrà l'Hble Sra.
Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració per tal de fer
front als programes i serveis d'informació, orientació i mediació
per als immigrants atesa la retallada pressupostària de 126
milions d'euros per part del Govern del Sr. Rodríguez Zapatero?
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Palma, a 26 d'octubre de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Com pensa resoldre la Conselleria de Presidència el tema del
finançament dels desplaçaments per competicions entre illes
quan finalitzi el conveni actual del Govern amb AVIBA?

Palma, a 27 d'octubre de 2010.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quina ha estat la resposta del Govern central a les
solAlicituds enviades pel Parlament balear relatives al pagament
del cost total de les despeses dels desplaçaments que han de fer
els esportistes de les Illes per anar a competir a la Península i a
les Illes Canàries?

Palma, a 27 d'octubre de 2010.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quin ha estat el resultat del programa "Reciclatge laboral"
per a esportistes d'elit impulsat per la Conselleria d'Esports i
Joventut i la Fundació Adecco durant aquesta legislatura?

Palma, a 27 d'octubre de 2010.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les pautes marcades per la Comissió d'Experts en
Tecnificació Esportiva creada pel Govern de les Illes Balears la
legislatura present?

Palma, a 27 d'octubre de 2010.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quina serà la participació del Govern de les Illes Balears en
la construcció del futur "Circuit Illes Balears" per a esports del
motor?

Palma, a 27 d'octubre de 2010.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins objectius té el projecte "Suma valors" presentat pel
delegat d'Esports fa uns mesos?

Palma, a 27 d'octubre de 2010.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5387/10, dels Grups Parlamentaris Mixt,
Socialista i BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a nova
composició del Consell d'administració portuària. (Mesa de 3
de novembre de 2010).
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Palma, a 3 de novembre 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, els Grups
Parlamentaris Mixt, Socialista i BLOC per Mallorca i PSM-
Verds presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant Ple.

La Llei 33/2010, de 5 d'agost, que modifica la Llei 48/2003,
de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de servei
als port d'interès general, ha introduït canvis significatius en la
composició del consells d'administració portuària. Amb
l'objectiu de reduir despeses, s'ha reduït també el nombre de
membres que formen part d'aquest òrgan de decisió però a l'hora
de decidir quines institucions n'han de formar part no s'ha tingut
suficientment en compte la importància de l'administració local.

La relació del port i la ciutat és contínua, diària. Un municipi
que té port no es pot desenvolupar d'esquena a aquest, de la
mateixa manera que un port no pot créixer i funcionar sense
comptar permanentment amb l'opinió de la ciutat. Cada dia es
creen noves situacions que els gestors del port i els de la ciutat
han de tractar de manera conjunta: la neteja, els horaris, les
remors, l'ocupació de via pública, el trànsit, la seguretat,
l'afecció de l'activitat portuària sobre la vida dels veïns, ... són
qüestions que afecten el dia a dia del port i de l'ajuntament i
que, per tant, obliguen a tenir una relació propera i contínua.

No obstant això, la nova llei prima la presència als consells
d'administració de les comunitats autònomes i els consells
insulars, deixant molt minvada la presència municipal. A les
Illes Balears tenim els ports d'Eivissa, Maó, Palma, Alcúdia i la
Savina que estan en aquesta situació.

A Eivissa la situació encara es fa més greu, donat que el port
es troba en ple procés de remodelació, amb un expedient obert
per part de la Unesco per vigilar la incidència de les obres i amb
altres qüestions de gran importància en marxa com la renovació
de la concessió a una entitat tan emblemàtica com és el Club
Nàutic.

Vist el suport ciutadà existent entre totes les associacions
cíviques i amb el suport de tots els grups polítics, consideram
que s'han de prendre les mesures necessàries per garantir la
presència del consistoris d'Eivissa, Maó i Alcúdia al nou
Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Balears.

Per tots aquests motius, els grups parlamentaris sotasignants
presenten per al debat a comissió les següents propostes d'acord:

Primer. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
desacord davant el retall de la representativitat municipal que
deixa als ajuntaments totalment al marge de la presa de
decisions sobre el port, infraestructures, activitat comercial,
mercaderies, serveis, etc., que tenen una incidència directa en
tot l'àmbit local.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que doni als ajuntaments que han queda fora del
Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Balears la
màxima quota de representació que permet la llei.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que reconsideri els quatre nomenaments que
corresponen a la CAIB, cedint un dels seus llocs a un altre
ajuntament de les Illes.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment i l'organisme Puertos del Estado a buscar una fórmula
d'aplicació de la llei que garanteixi la presència dels
ajuntaments en els òrgans de decisió de les autoritats portuàries.

Palma, a 28 d'octubre de 2010.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.
Els portaveus:
Esperança Marí i Mayans.
Antoni Diéguez i Seguí.
Gabriel Barceló i Milta.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5367/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a farmàcies de les Illes Balears, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 3 de novembre de
2010).

RGE núm. 5384/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a defensa dels drets del poble
gitano, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 3 de novembre de 2010).

Palma, a 3 de novembre 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 presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.
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Exposició de motius

Els farmacèutics de les Illes Balears estan ara mateix fent-se
càrrec d'un servei públic perquè el Govern ha acabat la partida
pressupostària per pagar aquells medicaments amb recepta des
dia 20 de setembre.

Les farmàcies de les Illes Balears han de posar de la seva
butxaca entre uns 10.000 a 50.000 euros mensuals per a
continuar dispensant els medicaments amb recepta i el
descompte de la Seguretat Social.

Per tot això, i per la injustícia que representa aquesta
situació, el Grup Parlamentari Mixt, presenta la següent,

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer una modificació de crèdit en el seu pressupost per
poder sufragar la despesa que li correspon pagar per aquells
medicaments amb recepta mèdica i descompte de la Seguretat
Social que es dispensin a les farmàcies de les Illes Balears, en
un termini no superior a un mes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retornar els doblers avançats per les farmàcies de les
Illes Balears des de dia 20 de setembre per aquest concepte en
un termini no superior a un mes.

3. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'augmentar la partida pressupostària destinada a fer front al
pagament del descompte de la Seguretat Social per aquells
medicaments amb recepta que es dispensen a les Illes Balears en
els Pressuposts de 2011.

Palma, a 27 d'octubre de 2010.
Les diputades:
Isabel Alemany i Moyà.
Maria Antònia Sureda i Martí.
El portaveu:
Josep Melià i Ques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El poble gitano, amb una població que oscilAla entre deu i
dotze milions de persones, constitueix la major minoria ètnica
d'Europa, amb presència en tots els estats membres de la Unió
Europea.

Les institucions europees s'han compromès en diverses
ocasions a promoure activament els principis d'igualtat
d'oportunitats i inclusió social respecte de la població gitana. En
aquest sentit s'ha desenvolupat tota una sèrie d'iniciatives, com
la Xarxa EURoma, a més de les Directives Europees a favor de
la igualtat racial i contra el racisme i la xenofòbia. No obstant
això, el mateix Parlament Europeu ha considerat que alguna
d'aquestes directives, com la 2000/43/CE, no ha estat traslladada

adequadament o aplicada íntegrament per tots els estats
membres.

Així mateix, en la Resolució de 25 de març de 2010, el
Parlament Europeu ha condemnat el recent augment de la
romafobia en diversos estats de la Unió Europea i ha insistit que
els estats membres s'han d'assegurar que totes les mesures que
afectin directament o indirecta als ciutadans de la UE d'origen
romaní respectin els principis de la Carta dels Drets
Fonamentals de la Unió Europea i la Directiva sobre igualtat
racial, que prohibeix expressament la discriminació directa i
indirecta. També ha expressat la seva preocupació davant de la
repatriació forçosa de gitanos i demana a la Comissió, al
Consell i als estats membres que vetllin pel respecte dels drets
fonamentals, entre altres mitjans, amb l'assistència i el
seguiment adequats.

Cal tenir en compte que la majoria dels romanies europeus
van passar a ser ciutadans de la UE després de les ampliacions
de 2004 i 2007, de manera que es beneficien del dret a circular
i residir lliurement al territori dels estats membres.

Malgrat tot això, el govern de l'Estat francès està duent a
terme deportacions de ciutadans de la Unió Europea, de
nacionalitat romanesa i d'ètnia gitana. Aquestes expulsions
massives han despertat alarma entre la ciutadania europea
atenent el significat que adquireixen en tant que suposen un
atemptat als valors de civilització sobre els quals es fonamenta
l'Europa del segle XXI, sobretot quan en aquesta ocasió les
víctimes pertanyen a una minoria secularment perseguida. Les
 expulsions només es poden dictar per actuacions individuals i
havent-se adoptat amb plenes garanties processals i de cap
manera a colAlectius.

Per tot això, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds presenta al debat de la Comissió d'Assumptes
Socials els següents

Acords

Primer. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
compromís en la defensa dels drets del Poble Gitano, rebutja la
romafobia i condemna la deportació de ciutadans gitanos
europeus per part d'estats membres de la Unió Europea.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol i
la Comissió europea a l'adopció de mesures eficaces contra
aquells estats membres que violen els drets de la ciutadania
romaní.

Palma, a 27 d'octubre de 2010.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les preguntes RGE núm. 3652/10, 3655/10, 3658/10,
3661/10, 3664/10, 3667/10, 3671/10, 3696/10 i 3701/10,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
relatives a execució dels retalls al Govern de les Illes Balears
(III, VI, IX, XII, XV, XVIII i XXII), a nou sistema de
finançament de ls comunitats autònomes (III) i a execució de
la reorganització del sector públic de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

L'1 de juny de 2010, el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar un retall d'una mitjana del 5% del sou
dels treballadors públics de la comunitat autònoma; quina
quantia té intenció de deixar de gastar el Govern de les Illes
Balears en aquest concepte al llarg de l'exercici 2011?

L'1 de juny de 2010, el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar una amortització de places no ocupades
que se suprimirien de la institució que està sota la seva
responsabilitat; quina quantia té intenció de deixar de gastar
el Govern de les Illes Balears en aquest concepte al llarg de
l'exercici 2011?

L'1 de juny de 2010, el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar que s'eliminarien aquelles inversions
pròpies que encara no s'havien contractat; quina quantia té
intenció de deixar de gastar el Govern de les Illes Balears en
aquest concepte al llarg de l'exercici 2011?

L'1 de juny de 2010, el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar que el seu executiu faria una reducció del
5% del pressupost de cadascuna de les empreses públiques de
la CAIB, un cop detretes les partides corresponents a despeses
financeres ; quina quantia té intenció de deixar de gastar el
Govern de les Illes Balears en aquest concepte al llarg de
l'exercici 2011?

L'1 de juny de 2010, el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar que el seu executiu portaria a terme una
contenció de despeses en unes àrees concretes que afectarien
les despeses generals i les subvencions; quina quantia té
intenció d'estalviar el Govern de les Illes Balears en  concepte
de subvencions al llarg de l'exercici 2011?

L'1 de juny de 2010, el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar que el seu executiu portaria a terme una
contenció de despeses en unes àrees concretes que afectarien
les despeses generals i les subvencions; quina quantia té
intenció d'estalviar el Govern de les Illes Balears en  concepte
de despeses generals al llarg de l'exercici 2011?

L'1 de juny de 2010, el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar en seu parlamentària que el seu executiu
portaria a terme una reducció de pressupost extra a la televisió
pública de les Illes Balears i que en aquells moments no estava
concretada; quina és la reducció que es té previst portar a
terme durant l'exercici 2011?

Quins ingressos concrets té previs rebre el Govern de les
Illes Balears en concepte de finançament de l'Estat a les
comunitats autònomes, a partir de l'exercici pressupostari
2011?

El 29 de maig de 2010, el president del Govern de les  Illes
Balears va anunciar als mitjans de comunicació que
reorganitzaria el sector públic; posteriorment, va anunciar que
aquest reordenament "afectaria a les empreses públiques";
posteriorment, va dir que l'anomenat "tijeretazo" de les
empreses públiques afectaria a càrrecs polítics, però no al
personal laboral; també uns dies després, el president Antich,

va dir que l'eliminació d'empreses públiques no conclouria
aquesta legislatura; quin estalvi previst suposarà per a tot
l'exercici 2011?

La complexitat dels ajustaments dels pressuposts que ha
suposat el retall anunciat el passat mes de juny dificulta
notablement fer avançaments de com quedarà finalment l'estalvi
previst al pressupost 2011. En el moment en què es faci efectiva
la presentació del pressupost serà possible proporcionar la
informació solAlicitada.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
B)

A les preguntes RGE núm. 3653/10 i 3654/10, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relatives a
execució dels retalls al Govern de les Illes Balears (IV i V).
(BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

L'1 de juny de 2010 el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar una amortització de places no ocupades
que es suprimirien a la institució que està sota la seva
responsabilitat; quina quantia ha deixat de pagar el Govern de
les Illes Balears en aquest concepte fins a data 4 d'agost de
2010?, quina quantia té previst deixar de gastar el Govern de
les Illes Balears en aquest concepte durant l'exercici 2010, a
partir de la data 5 d'agost de 2010?

No s'han amortitzat places perquè poden estar desocupades
temporalment per persones que estiguin en comissió de servei.
Igualment, la política d'estalvi en matèria de personal ha permès
estalviar 9 milions d'euros addicionals als de les retallades de les
nòmines.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
C)

A les preguntes RGE núm. 3656/10 i 3657/10, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relatives a
execució dels retalls al Govern de les Illes Balears (VII i VIII).
(BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

L'1 de juny de 2010 el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar que s'eliminarien aquelles inversions
pròpies que encara no s'havien contractat; quina quantia ha
deixat de pagar el Govern de les Illes Balears en aquest
concepte fins a data 4 d'agost de 2010?, quina quantia té
previst deixar de gastar el Govern de les Illes Balears en
aquest concepte durant l'exercici 2010, a partir de la data 5
d'agost de 2010?
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El bloqueig del capítol VI ascendeix a 10.751.268 euros,
sense comptar les inversions que no es realitzaran en l'àmbit del
sector públic.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
D)

A les preguntes RGE núm. 3659/10 i 3660/10, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relatives a
execució dels retalls al Govern de les Illes Balears (X i XI).
(BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

L'1 de juny de 2010 el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar que el seu executiu faria una reducció del
5% del pressupost de cadascuna de les empreses públiques de
la CAIB un cop decretés les partides corresponents a despeses
financeres; quina quantia ha deixat de pagar el Govern de les
Illes Balears en aquest concepte fins a data 4 d'agost de 2010?,
quina quantia té previst deixar de gastar el Govern de les Illes
Balears en aquest concepte durant l'exercici 2010, a partir de
la data 5 d'agost de 2010?

Amb una elevada probabilitat superarà la quantia de 20
milions d'euros.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
E)

A les preguntes RGE núm. 3662/10, 3663/10, 3665/10 i
3666/10, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, relatives a execució dels retalls al Govern de les Illes
Balears (XIII, XIV, XVI i XVII). (BOPIB núm. 142, de 17 de
setembre de 2010).

L'1 de juny de 2010, el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar que el seu executiu portaria a terme una
contenció de despeses en unes àrees concretes que afectarien
les despeses generals i les subvencions; quina quantia ha
estalviat el Govern de les Illes Balears en  concepte de
subvencions durant l'exercici 2010, fins a data 4 d'agost de
2010?

L'1 de juny de 2010, el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar que el seu executiu portaria a terme una
contenció de despeses en unes àrees concretes que afectarien
les despeses generals i les subvencions; quina quantia té
previst estalviar el Govern de les Illes Balears en  concepte de
subvencions durant l'exercici 2010, a partir de la data 5
d'agost de 2010?

L'1 de juny de 2010, el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar que el seu executiu portaria a terme una
contenció de despeses en unes àrees concretes que afectarien
les despeses generals i les subvencions; quina quantia ha
estalviat el Govern de les Illes Balears en  concepte de
despeses generals fins a data 4 d'agost de 2010?

L'1 de juny de 2010, el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar que el seu executiu portaria a terme una
contenció de despeses en unes àrees concretes que afectarien
les despeses generals i les subvencions; quina quantia té
previst estalviar el Govern de les Illes Balears en  concepte de
despeses generals durant l'exercici 2010, a partir de data 5
d'agost de 2010?

L'estat de l'execució pressupostària a dia d'avui no permet
precisar les quantitats exactes que s'estalviaran fins a la data de
referència. Per a una caracterització general del programa
d'estalvi, consultau la nostra resposta a la pregunta 3704/10.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 3668/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a execució retalls al
Govern de les Illes Balears (XIX). (BOPIB núm. 142, de 17 de
setembre de 2010).

L'1 de juny de 2010 el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar en seu parlamentària que el seu executiu
portaria  a terme una reducció de pressupost extra a la
televisió pública de les Illes Balears i que en aquells moments
no estava concretada; quina és la reducció que es portarà a
terme finalment?

La que apareix en la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual
s'adopten mesures urgents per a la reducció de dèficit públic.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
G)

A les preguntes RGE núm. 3669/10 i 3670/10, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relatives a
execució dels retalls al Govern de les Illes Balears (XX i XXI).
(BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

L'1 de juny de 2010 el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar en seu parlamentària que el seu executiu
portaria  a terme una reducció de pressupost extra a la
televisió pública de les Illes Balears i que en aquells moments
no estava concretada; quina quantia s'ha duit fins a la data 4
d'agost de 2010?, quina quantia es té intenció de reduir en
total durant el que resta de l'exercici 2010?

La reducció que figura en la Llei 6/2010, de 17 de juny, per
la qual s'adopten mesures urgents per a la reducció de dèficit
públic, aprovada pel Parlament.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.
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Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 3679/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a estat execució
inversions Conselleria de Salut i Consum. (BOPIB núm. 142,
de 17 de setembre de 2010).

Amb data 22 de febrer de 2010 el diputat que subscriu va
rebre una contestació a una pregunta parlamentària escrita
mitjançant la qual s'esmentava que el Govern de les Illes
Balears porta a terme projectes d'inversió a través de la
Conselleria de Salut i Consum; quins projectes específics estan
licitats i en període d'execució a data 4 d'agost de 2010 i per
quines quanties?

Els projectes específics són els següents:
• Dins l'apartat d'infraestructures de centres de salut s'inclou

la construcció de 12 nous centres de salut (10 a Mallorca i
2a Eivissa), les ampliacions dels centres de salut de Son
Gotleu i Son Serra la Vileta, així com el Pla de manteniment
dels centres per a l'any 2010.

• Quant a les inversions hospitalàries els projectes són un pla
director per a l'Hospital de Manacor, millores en el centre
d'especialitats de l'Hospital d'Inca, la creació d'una unitat
d'hospitalització i l'hospital de dia a l'Hospital General.

• L'apartat de transport sanitari correspon al nou concurs de
transport sanitari programat a Mallorca i urgent per a
Menorca i Pitiüses durant els propers 4 anys.

• Dins l'apartat d'altres inversions s'inclouen projectes de
recerca i formació (CAIBER, Sala Blanca, Conveni
Farmaindústria, entre d'altres), tot un conjunt d'inversions
TIC i noves tecnologies (història clínica digital, recepta
electrònica, noves eines com ara teleictus, telecardiologia
infantil, telecardiografia entre d'altres).

Palma, 8 d'octubre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 3681/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a estat execució
inversions Conselleria d'Educació i Cultura. (BOPIB núm.
142, de 17 de setembre de 2010).

Amb data 22 de febrer de 2010 el diputat que subscriu va
rebre una contestació a una pregunta parlamentària escrita
mitjançant la qual s'esmentava que el Govern de les Illes
Balears porta a terme projectes d'inversió a través de la
Conselleria d'Educació i Cultura; quins projectes específics
estan licitats i en període d'execució a data 4 d'agost de 2010
i per quines quanties?

Adjunt vos remet el llistat de projectes en execució de la
Conselleria d'Educació i Cultura. També cal assenyalar que ja
està finalitzat el projecte de rehabilitació de la Llotja i el passat
dia 30 de setembre es varen recepcionar les obres; i  està en
marxa el procés de licitació de la segona fase. De totes maneres,
els projectes que estan en execució forçadament abans han
d'estar licitats segons la Llei de Contractes del Sector Públic,
altra cosa són els projectes en licitació. 

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

El llistat a què es refereix la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a
disposició de tots els diputats.

Ordre de Publicació
J)

A les preguntes RGE núm. 3698/10 i 3699/10, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relatives a
ingressos extres amb motiu de la pujada d'imposts (I i II).
(BOPIB núm. 142 de 17 de setembre de 2010).

Quins ingressos extres ha rebut el Govern de les Illes
Balears fins a la data de contestació de la present pregunta en
concepte d'augment de l'impost de transmissions, el tram
autonòmic de l'IRPF, l'impost de successions i el nou impost
medi ambiental anunciat pel president del Govern de les Illes
Balears en seu parlamentària l'1 de juny de 2010?

Quins ingressos extres té previst rebre el Govern de les
Illes Balears fins a data 31 de desembre de 2010 en concepte
d'augment de l'impost de transmissions, el tram autonòmic de
l'IRPF, l'impost de successions i el nou impost medi ambiental
anunciat pel president del Govern de les Illes Balears en seu
parlamentària l'1 de juny de 2010?

Les mesures encara no s'han posat en marxa perquè estan en
procés de tramitació parlamentària.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
K)

A les preguntes RGE núm. 3700/10, 3701/10 i 3702/10,
presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
relatives a execució reorganització del sector públic de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 142 de 17 de setembre de 2010).

El 29 de maig de 2010, el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar als mitjans de comunicació que
reorganitzaria el sector públic; posteriorment va anunciar que
aquest reordenament "afectaria les empreses públiques";
posteriorment va dir que l'anomenat tijeretazo de les empreses
públiques afectaria càrrecs polítics, però no el personal
laboral; també uns dies després el president Antich va dir que
l'eliminació d'empreses públiques no conclouria aquesta
legislatura. Quina planificació s'està portant a terme per fer
real el retall d'empreses públiques i organismes autònoms?

El 29 de maig de 2010, el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar als mitjans de comunicació que
reorganitzaria el sector públic; posteriorment va anunciar que
aquest reordenament "afectaria les empreses públiques";
posteriorment va dir que l'anomenat tijeretazo de les empreses
públiques afectaria càrrecs polítics, però no el personal
laboral; també uns dies després el president Antich va dir que
l'eliminació d'empreses públiques no conclouria aquesta
legislatura. Quin estalvi real s'ha obtingut fins a data 4 d'agost
de 2010?
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El 29 de maig de 2010, el president del Govern de les Illes
Balears va anunciar als mitjans de comunicació que
reorganitzaria el sector públic; posteriorment va anunciar que
aquest reordenament "afectaria les empreses públiques";
posteriorment va dir que l'anomenat tijeretazo de les empreses
públiques afectaria càrrecs polítics, però no el personal
laboral; també uns dies després el president Antich va dir que
l'eliminació d'empreses públiques no conclouria aquesta
legislatura. Quin és l'estalvi que es té previst durant l'exercici
2010, a partir del 5 d'agost de 2010?

S'ha elaborat un pla d'actuació i s'està seguint a bon ritme.
No són operacions senzilles perquè cal tenir en compte els
efectes sobre el personal i la situació financera particular en
molts dels ens afectats.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 3704/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a execució
reorganització del sector públic de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

El 29 de maig de 2010, el president del Govern de les  Illes
Balears va anunciar als mitjans de comunicació que
reorganitzaria el sector públic; posteriorment, va anunciar que
aquest reordenament "afectaria a les empreses públiques";
posteriorment, va dir que l'anomenat tijeretazo de les empreses
públiques afectaria a càrrecs polítics, però no al personal
laboral; també uns dies després, el president Antich,  va dir
que l'eliminació d'empreses públiques no conclouria aquesta
legislatura; quines partides pressupostàries es veuran reduïdes
per aquesta acció?

En conjunt, la retallada de sous del personal del Govern
suposarà un estalvi de 39 milions d'euros, import al qual cal
afegir diferents partides que afecten racionalització de despesa
en salut i farmàcia, gestió de recursos humans, bloqueig
d'inversions pròpies i retallada de diferents capítols d'empreses
públiques. Tot plegat, resulta un import de 103 milions d'euros
d'estalvi, que fou aprovat pel Parlament el passat mes de juny

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 4171/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a
alumnat altes capacitats. (BOPIB núm. 142, de 17 de setembre
de 2010).

Quines dotacions ha augmentat la Conselleria d'Educació
i Cultura, i a quins centres educatius de les nostres illes, per
tal d'aplicar programes d'enriquiment curricular durant el
passat curs escolar 2009-2010? 

Les dotacions de professorat i d'orientadors educatius als
centres i als IES no es fan segons criteris de fragmentació de  les
necessitats específiques de suport educatiu, sinó que es doten
per atendre la diversitat. Per tant, les necessitats que pugui
presentar l'alumnat, entre elles les necessitats específiques de
suport educatiu que puguin requerir respostes educatives com la
d'enriquiment curricular, han de trobar resposta en l'equip
educatiu de l'alumne, que inclou el professorat de suport.

Per tant, tota la quota de professorat d'un centre té
responsabilitats en l'atenció a la totalitat de l'alumnat. En aquest
sentit, tots els augments del curs 2009-2010 repercuteixen en la
millora de l'educació i en la millora en l'atenció a la diversitat.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 4177/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a
formació igualtat als CEP. (BOPIB núm. 142, de 17 de
setembre de 2010).

Quins cursets de formació té previst desenvolupar la
Conselleria d'Educació i Cultura per al personal docent als
centre d'educació per al professorat de les nostres illes,
especificant els llocs d'impartiment, dades execució i duració
dels cursets durant el curs escolar 2010-2011? 

1. Pla de formació del professorat 2008-2012
El Pla de formació aprovat (publicat al BOIB núm. 118, 23-

08-2008) hi fa esment amb relació a la LOE (article 102) i ho
concreta a l'apartat de línies prioritàries dins la qual fa
referència a l'escola inclusiva (atenció a la diversitat, educació
intercultural, educació per a la igualtat i educació per a la
convivència). Un dels objectius d'aquesta línia és incidir en la
construcció d'identitats de gènere positives per al foment de la
igualtat i la prevenció de la violència i s'esmenten també
algunes concrecions referides a actuacions sobre igualtat de
gènere, coeducació, prevenció de la violència de gènere,
educació per a la comunicació no sexista (publicitat, imatge,
llenguatge, etc.), formació a tutories i orientació o projectes de
centres.

2. Programa de formació 2010-2011
El programa de formació 2010-2011 conté els programes de

cada CEP (CEP Menorca, CEP Eivissa i Formentera, CEP
Manacor, CEP Inca i CEP Palma) i les activitats allotjades al
programa propi de la direcció general, organitzades directament
des de les direccions generals de la Conselleria o que
s'esdevenen de convenis o colAlaboracions de qualsevol direcció
general amb altres institucions, així com el programa d'activitats
de formació a distància (FAD).

Pel que a la xarxa de CEP, s'han programat un gran nombre
d'actuacions formatives a tots els CEP relacionades amb la línia
prioritària esmentada abans i que contemplen, ja sigui de
manera directa o indirecta a través de mòduls, el tractament de
la igualtat dins el món educatiu i que, en nombres concrets,
donarien com a resultat unes 15 actuacions al CEP d'Inca, 10
actuacions al CEP de Manacor, 10 actuacions al CEP d'Eivissa,
3 actuacions al CEP de Formentera, 20 actuacions al CEP de
Menorca i 25 actuacions al CEP de Palma. Així ens trobam,
entre d'altres, amb la següent concreció d'actuacions formatives:
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• Projectes d'Innovació Pedagògica de segon any que es duen
a terme en colAlaboració amb l'ICEE sobre convivència i
mediació escolar (5 a Palma, 1 a Menorca, 1 a Eivissa i 1 a
Inca) als quals s'hi afegiran els centres seleccionats a la
convocatòria d'enguany.

• Actuacions adreçades a la figura del tutor a secundària (1 a
Inca i 1 a Palma).

• Un cicle de conferències a tots els CEP sobre família, escola
i entorn.

• Un curs a tots els CEP adreçat als equips directius sobre
convivència i mediació escolar.

• Per altra banda, qualsevol curs, taller o seminari pensat per
a Educació Infantil, parlam d'unes 40 actuacions repartides
entre els diferents CEP, tracta de tot allò que fa referència a
la relació entre iguals a través del cos (psicomotricitat i
massatges), a través del diàleg (espais i tallers familiars,
vincle família-escola) i a través del context (pedagogia de la
calma, atenció a la diversitat).

• Els objectius que treballa la pedagogia sistèmica, també
adreçada a EI, tenen a veure amb les relacions, dins l'àmbit
educatiu, entre iguals (alumnat), escola-família, equips
docents i professorat-alumnat.

• Cal també destacar que els projectes d'Innovació Pedagògica
de segon any sobre CB (25 al CEP de Palma, 9 al CEP
d'Inca, 16 al CEP de Manacor, 11 a Menorca, 12 a Eivissa
i 2 a Formentera) són susceptibles d'incorporar aspectes
educatius i didàctics amb relació a la igualtat i la coeducació
com a conseqüència del tractament de la competència social
i ciutadana, tot i que cada projecte tindrà el seu disseny
propi realitzat pels participants en colAlaboració amb
l'assessoria corresponent de cada CEP.

• Dins del programa de Formació a Distància (FAD) s'ha
elaborat l'adaptació a l'entorn virtual d'un curs sobre
prevenció de violència de gènere amb els materials aportats
per l'Institut de la Dona. Es una activitat de formació a
distància de dos cursos que podran tenir fins a 50
participants; la coordinació i la tutoria són compartides entre
el Servei de Formació i l'Institut de la Dona.

3. Altres serveis de la conselleria
Tot i que la xarxa CEP és la més directament implicada en

la formació del professorat, cal tenir en compte les activitats
organitzades des d'altres serveis de la conselleria que també
treballen la línia prioritària relacionada amb l'escola inclusiva
i entre els quals destaquen l'Institut per a la Convivència i l'Èxit
escolar amb 5 actuacions programades i un congrés àmbit
estatal sobre convivència escolar i participació de l'entorn
educatiu i el Servei d'Atenció a la Diversitat amb 3 actuacions.

4. Entitats colAlaboradores
El Servei de Formació gestiona l'homologació i el

reconeixement d'activitats de formació organitzades i realitzades
per entitats no colAlaboradores. L'homologació i reconeixement
d'activitats es dur a terme al llarg de tot el curs escolar i, tot i no
tenir programades ara mateix actuacions formatives
relacionades amb la igualtat de gènere a l'àmbit escolar, no es
descarta que es puguin dur a terme al llarg de curs 2010-2011.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 4172/10, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a
abandonament prematur i fracàs escolar(I). (BOPIB núm. 142
de 17 de setembre de 2010).

Quines mesures ha implantat i amb quin cost la Conselleria
d'Educació i Cultura per prevenir l'abandonament prematur i
el fracàs escolar durant el passat curs escolar 2009-2010?

Les mesures per prevenir l'abandonament prematur i el
fracàs escolar des de la Conselleria d'Educació i Cultura es fa
des de distints departaments.

Des de la Direcció General d'Administració, Ordenació i
Inspecció Educatives: les mesures que s'han aplicat durant el
curs 2009/2010 per combatre el fracàs escolar i reduir
l'abandonament escolar primerenc i el seu cost són:

Mesura Cost

El Pla de suport a la
lectoescriptura (PSLE) a segon
cicle de primària

536.464

Recupera't a l'estiu 233.138,11

Segona avaluació de diagnòstic de
2n d'ESO i actuacions de millora
derivades de l'informe de centre

192.541

ColAlaboració per mitjà de conveni
amb el programa Èxit d'orientació 
i suport a l'Estudi, de l'Ajuntament
de Palma

50.000

La millora de la competència lectora com a eina bàsica per
assegurar l'èxit escolar

Les recomanacions del Parlament Europeu, pel que fa a la
inclusió de les competències bàsiques en els currículums,
prioritzen la competència en comunicació lingüística com a
competència que afecta totes les altres. Un dels components de
la competència en comunicació lingüística és la competència
lectora, bàsica entre les bàsiques. Una bona competència lectora
és una base sòlida en el camí s'assegurar l'èxit escolar, personal
i professional. 

En aquest sentit la conselleria ha posat en marxa el Pla de
suport a la lectoescriptura (PSLE) a segon cicle de primària.

Pla de suport a la lectoescriptura (PSLE) a segon cicle de
primària

És un programa dirigit a l'esforç de les competències
lingüístiques i comunicatives, quant a l'adquisició i consolidació
dels processos implicats en la lectura i l'escriptura, dels alumnes
de segon cicle de primària que així ho requereixin, per poder
seguir la seva escolarització amb garanties d'èxit.
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Recupera't a l'estiu 2010
Es tracta d'un programa de reforç educatiu per a la millora

de l'èxit escolar. Aquest programa s'ha dirigit a la realització
d'activitats (classes de reforç i tutories) durant l'estiu (del 15 de
juliol al 27 d'agost) per ajudar l'alumnat de 1r i 2n d'ESO amb
matèries instrumentals suspeses (llengua castellana, llengua
catalana i matemàtiques), perquè les puguin recuperar a la
convocatòria de setembre. Hi han participat 14 centres, 57
professors i 1.379 alumnes inscrits.

Avaluacions de diagnòstic 
El curs 2008-2009 es dugué a terme la primera avaluació de

diagnòstic a 4t de Primària i a 2n d'ESO. El mes de maig de
2009 s'avaluaren les competències en comunicació lingüística
en anglès, castellà i català i la competència matemàtica en
ambdós cursos.

El mes d'octubre de 2009 els centres reberen un exhaustiu
informe sobre els resultats de centre a l'avaluació de diagnòstic.
Aquest incloïa els resultats expressats en puntuacions mitjanes
TRI; el valor afegit del centre; la situació de cada competència
en relació als centres de la mateixa titularitat; la descripció dels
nivells (6) de cada competència amb la informació del que sap
fer un alumne que està situat a cada nivell; els percentatges de
distribució de l'alumnat per nivells a cada competència i la
comparació de cada un dels grups amb la mitjana del centre, de
les Illes Balears, de l'illa on està ubicat cada centre i de la
titularitat. A més, hi figura una informació per als departaments
didàctics dels centres amb la resposta als ítems de l'alumnat del
centre en comparació a la mitjana de les Balears. L'informe
concloïa amb la valoració de les diferents variables de context
de cada centre (37), entre aquestes, l'índex socioeconòmic i
cultural (ISEC). La segona part de l'informe contemplava la
informació de cada alumne, competència per competència.

A partir d'aquest informe, els centres elaboraren propostes
de millora del nivell d'assoliment de competències del seu
alumnat. Aquest procés fou supervisat pel departament
d'Inspecció Educativa.

Aquesta tasca d'avaluació de diagnòstic constitueix una
actuació important de cara a la millora de l'èxit escolar. perquè
a més de les actuacions i programes que du a terme la
Conselleria d'Educació i Cultura, el plantejament que faci cada
centre davant la seva realitat, coneguda, entre altres eines,
gràcies a aquest tipus d'avaluacions, és cabdal per rendibilitzar
tots els esforços i tots els recursos humans i materials del centre.
La tasca interna d'un centre és un dels aspectes que més
positivament relaciona amb els resultats, més enllà d'altres
variables de context. per poder modificar o consolidar una praxi
escolar, el primer pas és conèixer-la i aquesta és la feina
encomanada a les avaluacions de diagnòstic que ha de concloure
amb un pla de millora centre a centre.

Els primers dies de maig del 2010 tengué lloc la segona
avaluació de diagnòstic censal i mostral a 2n d'ESO on, a més
de les competències avaluades el curs anterior, s'hi afegí la
competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Ara, just fa uns dies, els centres acaben de rebre l'informe
dels resultats de centre de l'avaluació de 2010, que els permetrà
comparar la seva situació amb les dades de l'anterior i ponderar
així l'efecte del pla de millora dut a terme i reconduir-lo o
refermar-lo en un nou pla per a aquest curs amb les noves
propostes sorgides de la reflexió que permet el coneixement de
la realitat de cada centre, de cada grup i de cada alumne pel que
fa a l'adquisició de les competències bàsiques. 

El maig del 2011 està prevista l'aplicació de la segona
avaluació de diagnòstic a 4r de Primària. L'IAQSE, en aquests
moments, treballa aquest objectiu.

ColAlaboració amb l'ajuntament pel programa èxit
Es tracta d'una colAlaboració entre la Conselleria d'Educació

i Cultura i l'Ajuntament de Palma per poder ampliar les
activitats de reforç d'estiu del programa Èxit d'orientació i
suport a l'estudi.

Des de la Direcció General de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent

L'abandonament escolar es tracta des de l'elaboració de
bones pràctiques i la bona orientació de l'alumnat per tenir un
bon futur professional. Per això es duen a terme programes de
segona oportunitat, com són:
• Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI):

s'imparteixen en les modalitats de Programa d'aula
professional (en IES i centres concertats) i Programa de
taller específic (en centres educatius i en institucions o
entitats públiques o privades sense ànim de guany, amb
experiència reconeguda en la inclusió social i laboral de les
persones amb discapacitat).

• Cursos d'Aprenentatge  Professional Inicial  (CAPI):
s'ofereixen en les modalitats de Programa taller professional,
Programa de taller específic i Programa professional amb
contractació i s'imparteixen en entitats locals, associacions
empresarials i organitzacions no governamentals sense ànim
de guany.

• Mòduls voluntaris: són programes per alumnes que han
superat els programes PQPI o CAPI conduents a l'obtenció
del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
aquests mòduls s'imparteixen en els IES.

El cost dels tres programes durant el curs 2009-2010 va ser
de 12.235.000 euros.

Palma, 8 d'octubre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
P)

A les pregunta RGE núm. 4173/10, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a
abandonament prematur i fracàs escolar (II). (BOPIB núm.
142 de 17 de setembre de 2010).

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació
Q)

A les pregunta RGE núm. 4176/10, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a
formació implantació programa ordinadors als CEIP. (BOPIB
núm. 142 de 17 de setembre de 2010).

Quantes accions formatives, lloc d'impartició i amb quina
assistència s'han dut a terme als Centres d'Educació d'Infantil
i Primària de les nostres illes per a la implantació del
Programa 2.0 durant l'any 2010?

A partir del mes de maig del curs 2008-2009 es va començar
a preparar per part de la Direcció General d'Innovació i
Formació del Professorat el pla de formació que hauria
d'acompanyar el desplegament del Pla de modernització
educativa.

Ja durant el primer trimestre del curs 2009-2010 es van
realitzat a cadascun dels CEP unes jornades de presentació
d'aquest pla de modernització.

Durant el curs 2009-2010 es va intensificar la formació en
els aspectes relacionats amb la utilització de la tecnologia en les
aules tant per part dels CEP com de la direcció general
mitjançant el seu programa específic de formació a distància.

El llistat d'aquestes activitats amb el nombre de participants
i les hores de participació s'adjunta a l'Annex I.

Aquest llistat no pretén ser exhaustiu ja que hi ha activitats
que no figuren aquí perquè la seva línia d'actuació principal no
és TIC, encara que incorporin mòduls relacionats amb aquesta
temàtica.

A partir de la presentació oficial del pla, el 8 de març de
2010, va sortir la convocatòria definitiva de formació adreçada
tant als centres públics com als concertats relacionada amb el
Pla de modernització educativa.

El resultat d'aquesta convocatòria, segons la tipologia triada
pels centres, es presenta a l'Annex III.

Com a resum, destacaríem que hi ha hagut un augment
significatiu en el nombre d'activitats relacionades amb la
temàtica TIC. Així, hem passat de les 104 activitats del curs
2009-2010 a les 169 programades per al 2010-2011. Pel que fa
a la tipologia de les activitats també es detecta una decidida
aposta per la formació a centres que ha passat d'un 11% en
temàtica TIC al 2009-2010 a un 64%.

Finalment, l'etapa educativa que més compromesa està en
aquests moments amb el Pla de modernització és Educació
Primària, concretament el tercer cicle que és on s'ha començat
la distribució del maquinari associat al pla. Pel que fa a la
formació hem augmentat l'oferta des d'un 42% durant el curs
2009-2010 a un 76% previst per al curs 2010-2011.

Tipologies d'actuacions formatives
Per tal d'assolir els objectius abans esmentats i tenint en

compte els recorreguts formatius dels centres, s'obre la
possibilitat de triar diferents modalitats, de duració i temàtica
diferent, que podran contemplar, en el disseny del projecte,
microtallers. Aquestes modalitats són:

1. Tallers
2. Projectes de formació de zona
3. Seminaris a centre
4. Projectes d'innovació pedagògica
5. Grups de treball
Els microtallers tenen com a objectius principals transmetre

pautes de funcionament de diverses eines i programari TIC i
donar possibles models d'aplicació a l'aula en un breu període
de temps: 4 hores.

Els centres que escullin dur a terme un projecte d'innovació
pedagògica tindran oberta la temàtica dels microtallers. Els
centres que triïn una altra modalitat han de seleccionar la
temàtica de la llista que detallam a continuació:

1. Mapes a la xarxa(Google Earth)
2. Elaboració de mapes conceptuals (CMap Tools)
3. Aplicacions educatives dels fulls de càlcul (OOCalc)
4. Entorns virtuals d'aprenentatge (Moodle)
5. Aplicacions didàctiques de les pissarres digitals
interactives (PDI)
6. Els blogs i la web 2.0 (Blog i Web 2.0)
7. Eina per elaborar preguntes i proves en línia (That Quiz)
8. Canal de televisió del centre (livestream)
9. Edició de vídeo digital a Linux (Kino)
10. Programari en xarxa, aplicacions web
11. Edició de so digital (Audacity)
12. Galeries de vídeo a la xarxa
13. Les presentacions (Impress)
14. Edició d'imatges digitals (Gimp)
15. Elaboració de videoajudes
16. Gestor de continguts educatius (Wordpress)
17. Els wikis i les seves aplicacions didàctiques
18. Eines de comunicació (xat i correu electrònic)
19.Programari per elaborar material didàctic multimèdia
(Cuadernia)

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Els annexos esmentats a la resposta queden dipositats al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 4179/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a
decrets i ordres desenvolupen llei educació persones adultes.
(BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

Quins decrets i/o ordres ha engegat la Conselleria
d'Educació i Cultura per desenvolupar la Llei autonòmica
d'educació i formació per a persones  adultes? 

Des de la conselleria d'Educació i Cultura s'han publicat un
seguit d'ordres que desenvolupen la normativa de l'ensenyament
de persones adultes:
• Ordre de 8 de setembre de 2008, pel la qual es regula

l'organització i el funcionament dels ensenyaments per a les
persones adultes que condueixen al títol de graduat en
educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

• Ordre de 30 de març de 2009, per la qual es regulen les
proves lliures perquè les persones majors de devuit anys
puguin obtenir directament el títol de graduat en educació
secundària obligatòria a les Illes Balears.

• Ordre de 22 de juliol de 2009, per la qual s'estableix el
currículum de l'educació secundària per a  persones adultes
que condueix a l'obtenció del títol de graduat en educació
secundària obligatòria a les Illes Balears.
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• Ordre de 27 de juliol de 2009, per la qual es regula l'oferta
formativa que es pot impartir en els centres d'educació de
persones adultes que depenen de la Conselleria d'Educació
i Cultura de les Illes Balears.

• Ordre de 24 de juliol de 2009, per la qual es regulen els
ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les
persones adultes a les Illes Balears per al curs 2009-2010.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
S)

A les preguntes RGE núm. 4180/10 a 4193/10, 4196/10  i
4214/10, presentades per l'Hble Sra. Diputada Isabel Llinàs i
Warthmann, relatives a exposició EXPOSEX de l'Institut
Balear de la Dona (I a III), a IBD i direcció responsabilitat
social corporativa, a IBD i municipis de Mallorca, de Menorca
i d'Eivissa, a ajudes estudi fills i filles víctimes violència de
gènere, a Institut Balear de la Dona i consells insulars
d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca; a
convenis Institut Balear de la Dona, a formació igualtat a
l'administració autonòmica, a ocupació xarxa centres acollida
per a víctimes violència de gènere i a conveni Govern i altres
comunitats autònomes. (BOPIB núm. 142 de 17 de setembre de
2010).

Quin criteri  s'ha seguit per adjudicar a FETE-UGT Illes
Balears la coordinació de les visites guiades de l'exposició
itinerant ESPOSEX propietat de l'Institut Balear de la Dona?

El criteri per efectuar l'adjudicació de la comanda per a la
itinerància de l'exposició EXPOSEX a l'entitat FETE-UGT
(Ensenyament, CIF G79493060), ha estat la consideració de la
seva competència i experiència per dur a terme els objectius
previstos a l'exposició, adreçats a l'alumnat d'Ensenyament
Secundari Obligatori i de Batxillerat.

L'exposició EXPOSEX elaborada per l'Associació NEITH
(Associació d'Estudis Sexològics i del Gènere de les Illes
Balears) tracta sobre la salut afectiva-sexual al llarg de tota la
vida de les persones i consta de divuit cartells ilAlustrats, tríptics
i recursos didàctics que apropen l'alumnat al coneixement del
seu propi cos, de les emocions, percepcions, etc.

Quins han estat els llocs, les dates d'exposició al públic i
quantes persones han estat guiades per FETE-UGT dins el
marc de l'acord de colAlaboració per l'exposició itinerant
EXPOSEX, propietat de l'Institut Balear de la Dona?

D'acord amb la memòria

Centre i localitat Dates Visites  Alumnes

Centre cultural es Generador
Calvià

8/01/2009 a
21/01/2009

0 0

IES Sureda i Blanes Palma 22/01/2009
a 2/02/2009

12 228

IES Benditat Calvià 4/02/2009 a
11/02/2009

11 231

IES S'Arenal LLucmajor 12/02/2009
a
24/02/2009

15 315

IES Porreres 26/02/2009
a 9/03/2009

15 329

ColAlegi Es Lladoner
Felanitx

16/02/2009
a
31/03/2009

8 250

IES Felanitx 1/04/2009 a
20/04/2009

15 329

IES Joan Taix Sa Pobla 21/04/2009
a
30/04/2009

7 147

ColAlegi Sant Francesc
Manacor

5/05/2009 a
8/05/2009

2 48

IES Son Ferrer 11/05/2009
a
15/05/2009

6 187

IES Santanyí 19/05/2009
a
21/05/2009 

9 189

IES Maria Àngels Cardona
Ciutadella

16/11/2009
a
20/11/2009

8 152

IES Josep Maria Quadrado
Ciutadella

23/11/2009
a
27/11/2009

4 78

IES Joan Ramis Maó 30/11/2009
a 4/12/2009

16 417

La Salle Maó 9/12/2009 a
11/12/2009

4 89

IES Cap de Llevant Maó 14712/2009
a
17/12/2009

18 432

IES Pasqual Calbo Maó 14/12/2009
a
17/12/2009

3 72

IES Can Peu Blanc Sa Pobla 18/12/2009
a
23/12/2009

0 0

Quin ha estat el cost de l'acord de l'Institut Balear de la
Dona amb FETE-UGT Illes Balears en relació amb l'exposició
EXPOSEX?

El cost del contracte menor és de 15.988,50 euros.

Quines actuacions han engegat de manera conjunta
l'Institut Balear de la Dona i la Direcció General de
Responsabilitat Social Corporativa, adscrita a la Conselleria
de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, durant
els anys 2009 i 2010?

Tal i com està establert l'Institut Balear de la Dona dissenya
les polítiques d'igualtat que han de desenvolupar les diferents
conselleries i departaments del Govern de les Illes Balears. La
Conselleria de Turisme i Treball desenvolupa, mitjançant la
Direcció general de Responsabilitat Social Corporativa, les
polítiques d'igualat en l'àmbit laboral.
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A més a més, la Direcció General de Responsabilitat Social
corporativa exerceix funcions de suplència, en representació de
la Conselleria de Turisme i Treball, en el Consell Rector de
l'Institut Balear de la Dona.

L'Institut Balear de la Dona i la Conselleria de Treball i
Formació han colAlaborat en la incorporació de a perspectiva de
gènere a l'ocupació dels colAlectius vulnerables.

Cal fer especial referència a la colAlaboració en el tractament
i promoció d'ocupació a les dones víctimes de violència de
gènere que durant els anys 2009 i 2010 han participat en els
programes de foment de l'autoocupació de les quals, només en
l'any 2009, es donaren d'alta com a autònomes 10 dones que
varen solAlicitar i rebre ajuts per a l'inici de l'activitat.

L'Institut Balear de la Dona és membre de la Comissió de
seguiment de l'experiència pilot pel foment de l'autoocupació de
dones, que realitza la Direcció General de Responsabilitat
Social Corporativa en colAlaboració amb el Ministeri d'Igualtat
els anys 2009 i 2010.

La transversalitat de l'igualtat del Programa Operatiu del
FSE, pel que fa a l'àmbit laboral, ha estat acordada
conjuntament.

Respecte dels plans d'igualtat a les empreses, l'Institut
Balear de la Dona ha facilitat la documentació, guia i altres
documents per al curs d'expert/a universitari/a en plans
d'igualtat i conciliació, que s'ha desenvolupa per la UIB,
patrocinat per la Conselleria de Treball i Formació.

Des de l'any 2008 es colAlabora íntensament en l'elaboració
de l'Avantprojecte de Llei d'igualtat entre dones i homes de les
Illes Balears.

L'Institut Balear de la Dona ha divulgat la Guia de recursos
per a persones emprenedores, publicada per la Direcció General
de Responsabilitat Social Corporativa, així com materials
didàctics sobre RSE, mentre la Direcció General de
Responsabilitat Social Corporativa divulga els materials de
l'Institut Balear de la Dona que fan referència a la igualtat i
conciliació, amb la perspectiva de la transversalitat de l'igualtat.

El 21 de juny de 2010 varen presentar conjuntament el
Servei d'Assessorament i Eines Informàtiques per a l'elaboració
de plans d'igualtat a les empreses.

La directora de l'Institut Balear de la Dona ha participat a
diferents actes organitzats per la Direcció General de
Responsabilitat Social Corporativa:
• 4 de desembre de 2009: inauguració de la Jornada sobre

oportunitats per a dones emprenedores en temps de crisi,
celebrada a  Cambra de Comerç,

• 14 de desembre de 2009: Reunió de la Comissió de
seguiment del Conveni de dones emprenedors, a la seu de la
Conselleria de Treball.

• 22 de febrer de 2010: assistència a l'acte "Aliança pública-
privada per la igualtat social", per tal d'incidir sobre la
problemàtica laboral i social, a la seu de la Conselleria de
Treball,

• 24 de març de 2010: assistència a la conferència "L'RSE: un
puntal de l'economia sostenible", en el saló d'actes de la
Cambra de Comerç,

• 30 de juny de 2010: entrega de diplomes a les dones que
superaren el Curs de gestió empresarial,

• 15 de juliol de 2010, reunió per a l'aprovació del pla
formatiu corresponent a la Pròrroga 2010 del Conveni de
ColAlaboració entre el Ministeri d'Igualtat i el Govern de les
Illes Balears, a la seu de la Conselleria de Turisme i Treball.

Des de l'IBD també s'ha participat en grups de treball del Pla
d'igualtat a la CAIB a la Conselleria d'Innovació, Interior i
Justícia.

Quins municipis de l'illa de Mallorca, per quines
actuacions i quanties econòmiques han engegat acords amb
l'Institut Balear de la Dona de manera conjunta durant l'any
2010?

En data 25 de maig de 2010 s'ha signat el següent conveni:
Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona i els
ajuntaments d'Artà, Capdepera, Felanitx, Sant Llorenç des
Cardassar, Son Servera i Ses Salines per finançar la gestió i la
funcionalitat d'una casa d'acollida a la comarca de Llevant i
d'actuacions adreçades a la prevenció de la violència de gènere
durant l'any 2010.

Els ajuntaments que participen en el conveni han d'efectuar
una aportació mínima conjunta de 58.209,34 euros, adreçats a
la gestió i la funcionalitat de la casa d'acollida de Llevant i per
a actuacions adreçades a la prevenció de la violència de gènere.

Està en tramitació un conveni amb l'Ajuntament de Manacor
en relació amb la casa d'acollida.

D'altra banda, en el marc de la campanya Homes per  la
Igualtat, organitzada conjuntament amb el Consell de Mallorca,
i d'acord amb la voluntat manifestada per l'Assemblea de Batlles
de l'any passat varen poder signar el manifest regidors i
funcionaris dels ajuntaments següents: Artà (març), Marratxí
(gener), Felanitx (febrer), Llucmajor (març) i Mancor (juny). En
aquest darrer poble i coincidint amb les festes de Sant Joan es
va instalAlar una carpa per a recollir les signatures de suport al
manifest per la igualtat.

Quins municipis de l'illa de Menorca, per quines actuacions
i quanties econòmiques han engegat acords amb l'Institut
Balear de la Dona de manera conjunta durant l'any 2010?

Les actuacions en matèria d'informació a la dona i de suport
i funcionalitat de la casa d'acollida per a dones víctimes de la
violència de gènere es convenien amb el Consell Insular de
Menorca, per a tot el territori insular.

Quins municipis de l'illa d'Eivissa, per quines actuacions i
quanties econòmiques han  engegat acords amb l'Institut
Balear de la Dona de manera conjunta durant l'any 2010?

Les actuacions en matèria d'informació, assessorament i
tractament psicosocial de la dona i de les llars d'acollida es
convenien amb el Consell Insular d'Eivissa per a tot el territori
insular.

En el marc de la campanya Homes per la igualtat durant el
mes d'abril a la ciutat d'Eivissa varen poder signar el manifest
consellers, regidors i funcionaris en senyal de suport a la
igualtat entre dones i homes.

Quines actuacions ha desenvolupat el Govern de les Illes
Balears per tal d'ajudar les famílies amb menors recursos
econòmics, que siguin víctimes de la violència de gènere,
perquè els seus fills i fulles puguin continuar els seus estudis
després de les ensenyances obligatòries? 
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A l'àmbit autonòmic la Conselleria d'Educació i Cultura és
la competent en ensenyament i en tant no s'efectuï el traspàs de
competències de l'Estat a la comunitat autònoma el Ministeri
d'Educació convoca anualment beques i ajudes a l'estudi per a
l'alumnat que cursi estudis postobligatoris. El RD 557/2010
estableix els llindars de renda familiar per obtenir beques i
ajudes.

Quines actuacions conjuntes han engegat l'Institut Balear
de la Dona i el Consell Insular d'Eivissa durant l'any 2010?

Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular d'Eivissa per a la gestió i la funcionalitat
operativa de l'Oficina d'Informació, Assessorament i Tractament
Psicosocial de la Dona i de les llars d'acollida, per al 2010.
Signat en data 17 de maig de 2010.

En el marc de la campanya Homes per la igualtat durant el
mes d'abril a la ciutat d'Eivissa varen poder signar el manifest
consellers, regidors i funcionaris en senyal de suport a la
igualtat entre dones i homes.

Quines actuacions conjuntes han engegat l'Institut Balears
de la Dona i el Consell Insular de Formentera durant l'any
2010?

Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular de Formentera per a l'atenció a les dones
víctimes de violència masclista, formació en igualtat i prevenció
de violència de gènere per al 2010. Signat en data 21 d'abril de
2010.

Organització de l'exposició "Dones reconstruïm la història"
que s'exposarà en una sala cedida pel consell durant el proper
mes de novembre.

Quines actuacions conjuntes han engegat l'Institut Balear
de la Dona i el Consell Insular de Mallorca durant l'any 2010?

Preparació de les transferències als consells insulars, de
polítiques de gènere. 

En el marc de la campanya Homes per la igualtat,
organitzada conjuntament amb el Consell Insular de Mallorca,
i d'acord amb la voluntat manifestada per l'Assemblea de Batlles
de l'any passat, varen poder signar el manifest regidors i
funcionaris dels ajuntaments següents: Artà (març), Marratxí
(gener), Felanitx (febrer), Llucmajor (març) i Mancor (Juny).
En aquest darrer poble i coincidint amb les festes de Sant Joan
es va instalAlar una carpa per recollir les signatures de suport al
Manifest per la igualtat.

Preparació dels actes del 25 de novembre.

Quines actuacions conjuntes han engegat l'Institut Balear
de la Dona i el Consell Insular de Menorca durant l'any 2010?

Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular de Menorca per a la gestió i la funcionalitat
del Centre d'Informació de la Dona i de la Casa d'Acollida per
a dones víctimes de la violència de gènere per al 2010.

Quins convenis i/o acords de colAlaboració ha firmat el
Govern i/o l'Institut Balear de la Dona amb empreses privades
per tal d'informar i sensibilitzar envers la violència de gènere
durant l'any 2010?

Es mantenen els convenis per a la inserció laboral de dones
víctimes de violència de gènere subscrits amb Eroski i
Carrefour.

Quins cursets de formació en igualtat i prevenció de la
violència de gènere ha desenvolupat el Govern de les Illes
Balears per al personal de les diferents administracions
públiques, especificant els llocs d'impartició, dades d'execució,
duració dels cursets i sector destinatari durant l'any 2010?

La Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia (EBAP) és la
competent. l'IBD ha colAlaborat en la programació i amb
persona tècnic.

Quantes dones, així com els seus fills i filles, han estat
acollits a cadascuna de les cases d'acollida per a dones
víctimes de violència de gènere durant els primers sis mesos de
l'any 2010?

Període de l'1/01/2010 al 30/06/2010:
• Casal de Llevant, 22 dones i 20 infants.
• Casal Ses Ufanes, 11 dones i 5 infants.
• Centre Assessor de la Dona, Menorca, 6 dones i 3 infants.
• Oficina d'Informació de la Dona, Eivissa, 332 dones i 19

infants.
• SADIF, 26 dones i 25 infants.
Total semestre: 97 dones i 82 infants.

Quantes dones han estat beneficiàries del conveni de
colAlaboració firmat pel Govern balear amb les comunitats
autònomes d'Andalusia, Aragó, Catalunya, Generalitat
Valenciana i Castella-Lleó que va entrar en vigor el passat 1
de gener de 2010?

El conveni denominat Convenio de colaboración entre
comunidades autónomas para la coordinación de sus redes de
centros de acogida a la mujer víctima de violencia de género,
es va signar a Valladolid el 23 de febrer de 2009 en la III
Trobada de comunitats autònomes per al desenvolupament dels
seus estatuts d'autonomia.

Actualment s'està treballant en un protocol d'actuació per
coordinar els procediments de derivació als centres d'acollida
entre diferents comunitats de desenvolupament estatutari. Això
no obstant, i d'acord amb el contingut del conveni, les
comunitats autònomes signants s'han compromès a facilitar de
manera immediata el procés de derivació entre els centres
d'acollida a les dones víctimes de violència de gènere dels seus
respectius governs autonòmics.

A dia d'avui s'han produït tres solAlicituds d'admissió a cases
de les Illes Balears, una no complia els requisits i les altres dues
s'han admès.

Palma, 8 d'octubre de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i  Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 4194/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a
incorporació dones al sector del comerç. (BOPIB núm. 142, de
17 de setembre de 2010).
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Quines actuacions ha desenvolupat el Govern per tal
d'incorporar i/o mantenir ls dones dins del sector comercial i
industrial de les nostres illes durant els anys 2007, 2008, 2009
i 2010? 

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia per tal
d'incorporar i/o mantenir les dones dins dels sector comercial i
industrial durant la present legislatura ha actuat a través de dues
línies d'ajuts, exceptuant l'any 2009 en què la línia d'empreses
industrials no es va convocar.

Les ajudes del programa de suport a la innovació de les
petites i mitjanes empreses (InnoEmpresa) contemplen en la
valoració del tipus d'empresa la participació de dones
empresàries amb 10 punts, que s'ha de valorar quan s'acrediti
que participen, com a mínim, d'un 25% de la propietat de
l'empresa i que hi ocupen un càrrec executiu o de gestió. Perquè
es valori qualsevol criteri d'aquest apartat, les empreses
participants han de complir, com a mínim, un 25% de les
condicions.

Les ajudes a empreses industrials, d'acord amb les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per als sectors
comercial, industrial i de serveis de les Illes Balears, en el punt
vint-i-sisè, referent a la quantia i forma de les ajudes, contempla
que la quantia de les subvencions és de fins un 25% amb un
increment del 5% per als casos d'empreses creades per dones o
menors de 36 anys, amb un límit màxim de 25.000 euros per
empresa.

Palma, 1 d'octubre de 2010.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 4205/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a
reglament dels conservatoris professionals de música. (BOPIB
núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

Quines actuacions s'han dut a terme per part de la
Conselleria d'Educació i Cultura en relació amb l'elaboració
i implantació del Reglament Orgànic dels Conservatoris
Professionals de Música? 

L'elaboració d'un Reglament Orgànic dels Conservatoris
Professionals de Música és un dels objectius de la Direcció
General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de
la Conselleria d'Educació. Durant el curs passat es va iniciar
aquest procés i actualment s'està elaborant amb la participació
de la comunitat educativa. Mentre no es disposi d'un ROC propi
els conservatoris professionals de música es regeixen per les
normatives vigents que regulen aquests ensenyaments de règim
especial i pel ROC de l'ensenyament secundari.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 4206/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a
reglament de les EOI. (BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de
2010).

Quines actuacions s'han dut a terme per part de la
Conselleria d'Educació i Cultura en relació amb l'elaboració
i implantació del Reglament Orgànic dels Ensenyaments
Oficials d'Idiomes? 

L'elaboració d'un Reglament Orgànic de les escoles oficials
d'idiomes és un dels objectius de la Direcció General de
Formació Professional i Aprenentatge Permanent de la
Conselleria d'Educació i Cultura. Durant el curs passat es va
iniciar aquest procés i actualment s'està elaborant amb la
participació de la comunitat educativa. Mentre no es disposi
d'un ROC de les EOI, les escoles oficials d'idiomes es regeixen
per les normatives vigents que regulen aquests ensenyaments de
règim especial i pel ROC de l'ensenyament secundari.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
X)

A les pregunta RGE núm. 4208/10, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a
planificació educativa (II). (BOPIB núm. 142 de 17 de
setembre de 2010).

Quines actuacions ha engegat i/o té previstes engegar la
Conselleria d'Educació i Cultura per regular els drets i deures
dels agents socials per l'ús de les instalAlacions escolars?

La Conselleria d'Educació i Cultura, mitjançant la Direcció
General de Planificació i Centres, envia cada curs escolar unes
instruccions als centres educatius de les Illes Balears per regular
els diferents aspectes d'organització i funcionament. 

Dins aquestes instruccions es regula l'ús de les instalAlacions
quant a aspectes generals, autoritzacions pel seu ús per part dels
agents socials i les responsabilitats dels usuaris, així com les
possibles despeses derivades del seu ús.

Aquestes instruccions es troben penjades a la pàgina web de
la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
Y)

A les pregunta RGE núm. 4210/10, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a
programa enfortiment educatiu. (BOPIB núm. 142 de 17 de
setembre de 2010).
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Quines dotacions econòmiques ha previst la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal de posar en marxa el programa
per a l'enfortiment de capacitats educatives de les famílies
durant el curs escolar 2010-2011?

L'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies
està relacionat amb tots els programes que donen suport a
iniciatives de les associacions de pares/famílies.

Des de la Direcció General d'Innovació i Formació del
Professorat és dóna suport a algunes associacions, via
expedients de contractació o convenis instrumentals de
subvenció, però no n'hi ha cap que inclogui la finalitats de
millorar les competències parentals.

Tal com ja vàrem respondre a la pregunta escrita 7207/10
des de l'Institut de Primera Infància s'enforteixen les capacitats
educatives de les famílies amb els tallers i espais familiars.

Palma, 8 d'octubre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu LLinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
Z)

A les pregunta RGE núm. 4211/10, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a
línia ajuts sosteniment centres primer cicle (II). (BOPIB núm.
142 de 17 de setembre de 2010).

Quines dotacions econòmiques ha previst la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal d'ajudar al sosteniment de centres
concertats de primer cicle d'Educació Infantil durant el curs
escolar?

La normativa estatal no contempla que l'educació de primer
cicle d'infantil es pugui concertar.

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació,  (LOE)
configura un sistema educatiu basat en els valors de la
Constitució Espanyola i en el respecte als drets i a les llibertats
que hi estan reconeguts, inspiradors dels principis i  finalitats de
l'educació, que es recullen en els articles 1 i 2 del capítol I del
Títol Preliminar d'aquesta llei.

La Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret
a l'educació, va disposar al seu moment una prestació efectiva
del servei públic i social de l'educació, de manera gratuïta, en
condicions d'igualtat i en el marc de la programació general de
l'ensenyament.

La Llei Orgànica 2/2006, d'educació, estableix a l'article
15.2 la gratuïtat del segon cicle d'Educació Infantil i a l'article
4.1 la gratuïtat de l'ensenyament bàsic, és a dir, de l'Educació
Primària i de l'Educació Secundària Obligatòria (en cap cas es
fa referència a primer cicle d'Infantil).

Així mateix, el capítol IV del Títol IV de la llei esmentada
regula el règim de concerts educatius per als centres privats que
ofereixen els ensenyaments declarats gratuïts en aquesta llei i
que satisfan necessitats d'escolarització a segon cicle d'Infantil,
Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

El Reial Decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts
educatius, en fixa els requisits i els continguts, així com el
procediment que s'ha de seguir per establir-los, modificar-los i
prorrogar-los en el cas de centres d'Educació Primària i
Educació Secundària. La finalitat dels concerts, segons indica
l'article 2, és garantir la gratuïtat de l'educació bàsica, és a dir,
de l'Educació Infantil de segon cicle, Primària i Secundària

Obligatòria. A més, els ensenyaments d'educació infantil de
segon cicle són de caràcter voluntari.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 4215/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a
ajudes a persones celíaques. (BOPIB núm. 142, de 17 de
setembre de 2010).

Quines línies d'ajudes i actuacions ha posat en marxa la
Conselleria de Salut i Consum per tal de donar suport a les
persones celíaques, segons la proposició no de llei aprovada
pel Parlament de les Illes Balears?

Com s'ha contestat en anteriors preguntes (6933/09 i
262/10), les mesures que venim impulsant des de la Conselleria
de Salut i Consum per millorar la qualitat de vida de les
persones celíaques van encaminades sobretot a potenciar la
formació dels professionals, augmentar el diagnòstic, millorar
el tractament i fer una realitat el seguiment coordinat i
multidisciplinar dels malalts celíacs.

Per això, una passa molt important ha estat la constitució
d'un grup balear d'estudi de la malaltia celíaca, creat sota
l'auspici de la Societat Balear de l'Aparell Digestiu i de la
Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears. Aquest grup
està format per especialistes de tots els hospitals de les Illes
Balears implicats, com ara gastroenteròlegs, pediatres,
immunòlegs i patòlegs.

L'objectiu és promoure el coneixement d'aquesta malaltia,
realitzar projectes de divulgació i crear un grup de referència
per a les illes Balears. D'aquesta manera es pretén detectar molts
dels casos no diagnosticats fina ara i, alhora, oferir als pacients
un abordatge multidisciplinar de la malaltia.

A més, la conselleria de Salut i consum treballa de manera
transversal des dels diferents departaments que composen la
conselleria. Així doncs:
• Des d'Atenció Primària hem duit a terme sessions

formatives pels professionals i presentació d'una guia per a
la detecció precoç.

• Des de la Direcció de Planificació i Finançament mitjançant
el Decret 94/2008, de 12 de setembre, que permet ampliar la
cartera de serveis complementària s'estan realitzant estudis
de viabilitat per ampliar les millores per ales persones
celíaques.

• Des de la Direcció General de Salut Pública i la Direcció
General de Farmàcia s'han fet campanyes d'informació i de
sensibilització sobre la malaltia.

• Des de la Direcció General de Consum està previst realitzar
una campanya d'inspecció d'etiquetatge de productes sense
gluten.

Palma, 8 d'octubre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 4675/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a millora de
camins rurals. (BOPIB núm. 144, d'1 d'octubre setembre de
2010).

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5414/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació
i Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
per tal d'informar sobre les infraestructures educatives de l'illa
de Mallorca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 5415/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació
i Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
per tal d'informar sobre les infraestructures educatives de l'illa
de Menorca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 5416/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença del director de l'Advocacia de
la CAIB.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2010, conformement amb l'article 43.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
adopti l'acord de recaptar la presència del Sr. Pere Aguiló i
Monjo, director de l'Advocacia de la CAIB, per tal d'informar
sobre l'informe evacuat per la tècnica del Servei Jurídic Sra.
Margarita Prohens i Salom, sobre la no exigència legal de
determinada documentació en relació amb l'expedient de
l'elaboració del Projecte de llei de la bona administració i del
bon govern de les Illes Balears, RGE núm. 4255/10.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm.
3498/10 a 3503/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5350/10, presentat per la diputada Hble. Sra. Carolina Torres i
Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de les preguntes esmentades, relatives a estat d'execució
d'infraestructures educatives (I a VI), publicades al BOPIB núm.
142/2, de 17 de setembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.

4748/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5390/10, presentat pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, i accepta la retirada de la solAlicitud de
compareixença esmentada, de la directora adjunta de l'Institut
Ramon Llull sobre l'activitat duta a terme des de la seva posada
en marxa en aquesta legislatura.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 5204/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 d'octubre de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5412/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'establert als articles 95 i 96 del Reglament de la cambra i a la
resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la interpelAlació esmentada, relativa a finançament de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, sigui tramitada pel
procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
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 i els entorns. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de novembre de 2010, 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 5 de
novembre de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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