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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
9 de novembre de 2010, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 5407/10, relativa a política del Govern en relació
amb les obres de la línia ferroviària fins a Manacor, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"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 següents
solAlicituds de documentació 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 preveu l'article 14 i següents del Reglament del
Parlament en relació amb el dret dels Diputats i Diputades a
rebre la documentació i 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
sigui 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."

A la seu del Parlament, 16 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
9 de novembre de 2010, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1258/10, relativa a regulació
de la participació del Govern de les Illes Balears en els
processos de fusió i concentració de caixes d'estalvi, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"Instar el Govern de les Illes Balears perquè promogui la

redacció d’una llei de caixes d’estalvi."

A la seu del Parlament, 16 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 9

de novembre de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm.
4728/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política del
Govern respecte del sector agrari de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Sureda i Martí.

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

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, l'Hble. Sr. Antoni Garcías i Simón del
Grup Parlamentari Socialista, i l'Hble. Sr. Jaume Font ui
Barceló del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Maria Antònia
Sureda i Martí i l'Hble. Sr,. Albert Moragues i Gomila.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 16 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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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 9

de novembre de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 149, de 5 de novembre 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 16 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 9

de novembre de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 149, de 5 de
novembre 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 16 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 9

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5498/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Coll i Canyelles, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajudes econòmiques familiars.
(BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 9

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5489/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Llauger i Rosselló, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
aplicació de la Llei de dependència. (BOPIB núm. 149, de 5 de
novembre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 9

de novembre de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5499/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a informe de conjuntura
econòmica. (BOPIB núm. 149, de 5 de novembre 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 16 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 9

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5496/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a congrés sobre convivència
escolar. (BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de 2010).
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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 16 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 9

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5497/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nou edifici judicial de
Manacor. (BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 9

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5492/10,
de l'Hble. Sr. Diputat José M. Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb el
compliment de la normativa de la Fundació Balears a l'Exterior.
(BOPIB núm. 149, de 5 de novembre 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 16 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de novembre de 2010, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 970/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació
del colAlegi públic Sa Graduada de Maó. (BOPIB núm. 120, de
19 de març de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 9

de novembre de 2010, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de
llei RGE núm. 1258/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la participació del Govern de les Illes Balears en
els processos de fusió o concentració de caixes d'estalvi.
(BOPIB núm. 123, de 16 d'abril de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 5491/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de novembre de 2010, queda ajornada a petició del Govern
mitjançant escrit RGE núm. 5581/10, la pregunta indicada, del
diputat Hble. Sr. Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estacionalitat turística a l'illa de Menorca
(BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de 2010).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

B)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 5490/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de novembre de 2010, decaigué la pregunta indicada, del
diputat Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a partides que es tenia previst
retallar en els pressuposts de 2011 (BOPIB núm. 149, de 5 de
novembre de 2010), a causa de l'absència d'aquest diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Declaració institucional sobre violacions dels drets humans

al Sàhara Occidental.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de novembre de 2010, aprovà per assentiment la declaració
institucional següent:

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
sobre violacions dels drets humans al Sàhara Occidental

Fa més de trenta-cinc anys que el poble sahrauí viu
desposseït de la seva terra i de la capacitat de decidir sobre el
seu futur. Durant tot aquest temps, els sahrauís han viscut
dividits entre els que patien el dur exili dels campaments de
refugiats a Tindouf i els que vivien als territoris ocupats,
víctimes d’una insuportable repressió que els ha fet conèixer les
desaparicions, la tortura i la negació de totes les llibertats. El
poble sahrauí dels territoris ocupats ha viscut i viu una cruel
situació de discriminació a la seva pròpia terra. 

Fa poques setmanes una gran quantitat de sahrauís dels
territoris ocupats varen alçar, a poc quilòmetres d’El Aaiun, un
campament de haimas amb l’objectiu de denunciar les seves
insostenibles condicions de vida. Es tractava d’una protesta
pacífica que ràpidament va créixer, fins a reunir més de 20.000
persones. En la matinada d’ahir, 8 de novembre, l’exèrcit i la
policia marroquins varen iniciar un brutal atac contra aquest
campament i contra tota la seva població, inclosos infants.
Aquest atac ha desfermat els episodis de violència a la ciutat, en
què la població sahrauí és objecte d’atacs per part de forces de
l’ordre i de població civil.

Aquests esdeveniments coincideixen amb l’inici d’una nova
ronda de negociacions entre Marroc i el Front Polisario, cosa
que posa de manifest la nulAla voluntat del règim marroquí
d’arribar a una solució negociada. Una vegada més, la
comunitat internacional ha reaccionat amb incomprensible
complaença davant les violacions als drets dels sahrauís.

El Parlament de les Illes Balears condemna el brutal atac de
l’exèrcit i la policia marroquins als campaments de protesta
alçats pels sahrauís al costat de la ciutat d’El Aaiun. 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol,
la Unió Europea i les Nacions Unides a emprendre mesures
efectives adreçades a la protecció dels drets humans al Sàhara
Occidental. 

El Parlament de les Illes Balears reitera la necessitat d’una
sortida al conflicte que sigui justa, pacífica i respectuosa amb la
legalitat internacional i amb el dret d’autodeterminació del
poble sahrauí. 

Parlament de les Illes Balears, 9 de novembre de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 3 de novembre
de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2140/10, relativa a pagaments de drets de propietat
intelAlectual per part dels ajuntaments, amb l'esmena RGE
núm. 5417/10, del Grup Parlamentari Popular, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport als

municipis que han solAlicitat l’exempció del pagament de la
“compensació equitativa” que estableix, per a l’adquisició
d’aparells o suports que puguin ser usats en la còpia i
l’emmagatzemament de documents, el Reial Decret Legislatiu
1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de propietat intelAlectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant
les disposicions legals vigents sobre la matèria.

2. El Parlament de les Illes Balears es declara en favor que
s’estableixi, per evitar que les administracions municipals hagin
de fer pagaments abusius, un catàleg clar, a partir de criteris
raonables, dels materials subjectes al pagament de drets de
propietat intelAlectual.

3. El Parlament encoratja, en vista de la recent sentència del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, totes les institucions
perquè emprenguin les accions necessàries per deixar de pagar
el cànon digital, i les que ho considerin oportú, per recuperar les
quantitats satisfetes fins ara."
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A la seu del Parlament, 9 de novembre de 2010.
La secretària en funcions de la comissió:
Maria Torres i Marí.
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 3 de novembre
de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4496/10, relativa a inaplicació de la taxa aèria
alemanya als territoris insulars de la Unió Europea, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

balear i el Govern de l’Estat a fer totes les gestions necessàries
davant el Govern alemany a fi i efecte que la nova “taxa aèria”
no sigui aplicable als territoris insulars de la Unió Europea que
no conformin un estat, ateses les seves especials i limitades
característiques de mobilitat.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a presentar una iniciativa davant el Comitè de les
Regions de la Unió Europea a fi i efecte que aquest òrgan acordi
instar la Unió a adoptar totes aquelles mesures necessàries
perquè la nova “taxa aèria” no sigui aplicable als territoris
insulars de la Unió Europea que no conformin un estat, ateses
les seves especials i limitades característiques de mobilitat.

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

A la seu del Parlament, 9 de novembre de 2010.
La secretària en funcions de la comissió:
Maria Torres i Marí.
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 3 de novembre
de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4719/10, relativa a traspàs de polítiques actives
d'ocupació, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear i el

Govern espanyol a iniciar la tramitació per tal de traspassar les
polítiques actives d’ocupació al Govern de les Illes Balears, així
com a incrementar les dotacions econòmiques per al Pla
d’Ocupació de les Illes Balears en els mateixos termes amb què
s’han atorgades a la comunitat autònoma de Canàries."

A la seu del Parlament, 9 de novembre de 2010.
La secretària en funcions de la comissió:
Maria Torres i Marí.
El president de la comissió:
Ernest Ribalaiga i Briones.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de novembre de 2010,
debaté la Pregunta RGE núm. 4080/10, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació de les colAleccions del Museu de Menorca.
(BOPIB núm. 142/2, de 17 de setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de novembre de 2010,
debaté la Pregunta RGE núm. 4081/10, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a peces afectades de les colAleccions del Museu de
Menorca. (BOPIB núm. 142/2, de 17 de setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de novembre de 2010,
debaté la Pregunta RGE núm. 4082/10, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instalAlació d'aire condicionat al Museu de Menorca.
(BOPIB núm. 142/2, de 17 de setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de novembre de 2010,
debaté la Pregunta RGE núm. 4083/10, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a manca de funcionament del sistema contra incendis
del Museu de Menorca. (BOPIB núm. 142/2, de 17 de setembre
de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de novembre de 2010,
debaté la Pregunta RGE núm. 4084/10, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a manca d'aire condicionat al Museu de Menorca.
(BOPIB núm. 142/2, de 17 de setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de novembre de 2010,
debaté la Pregunta RGE núm. 4085/10, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions de la Conselleria d'Educació i Cultura per
palAliar la manca d'aire condicionat al Museu de Menorca.
(BOPIB núm. 142/2, de 17 de setembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 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'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 10 de novembre de 2010, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 4776/10, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a supressió de passos a nivell a
Sineu. (BOPIB núm. 75, de 13 de març de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 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 de Medi Ambient

i Mobilitat, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre
la III fase de la depuradora de Son Servera (RGE núm.
3407/10).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 de novembre de 2010, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient
i Mobilitat, qui, acompanyat del director general de Recursos
Hídrics, del gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental, de la cap de Gabinet i del cap de Premsa, informà
sobre el tema indicat.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm.
4875/10.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports, en sessió de
dia 11 de novembre de 2010, quedà ajornada la pregunta
esmentada, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel LLinás
i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
l'edició i la publicació de la memòria 2009-2010 de l'espai Illes
Balears a València (BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre de 2010),
per absència d'aquesta diputada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5712/10, del Grup Parlamentari Mixt, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 4728/10, relativa a política del
Govern respecte del sector agrari de les Illes Balears. (Mesa
de 17 de novembre de 2010).

Palma, a 17 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 Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 4728/10,
relativa a política del Govern respecte del sector agrari de les
Illes Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a les resolucions núm. 136,
137, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 i 175
aprovades 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 foren publicades en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears núm 147, de 22 d'octubre de
2010, que fan referència al sector agrari.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar els tràmits administratius i a reduir la
burocràcia de les ajudes i subvencions que convoqui el Govern
de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme l'etiquetatge com a producte local de
la carn i la llet, i d'altres productes susceptibles de ser etiquetats
com a tals, i a apostar d'una manera clara per la promoció del
consum del producte de les nostres illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure i potenciar el consum dels productes
locals a totes les institucions públiques de les Illes Balears.

Palma, a 12 de novembre de 2010
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5738/10, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
modernització turística a Eivissa. (Mesa de 17 de novembre de
2010).

RGE núm. 5748/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condicions que reuneix el Museu de Menorca com a centre
museístic. (Mesa de 17 de novembre de 2010).

RGE núm. 5749/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retirada del Pla de reconversió integral de la Platja de
Palma. (Mesa de 17 de novembre de 2010).

RGE núm. 5750/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions del Govern per garantir el bon
funcionament de l'emissari de l'edar de Vila. (Mesa de 17 de
novembre de 2010).

RGE núm. 5751/10, de l'Hble. Sra. Diputada margarita
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pròrroga pressupostària i atur. (Mesa de 17 de novembre de
2010).

RGE núm. 5752/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió del
Consorci per a la millora i l'embelliment de la Platja de
Palma. (Mesa de 17 de novembre de 2010).
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RGE núm. 5753/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinás
i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuació de la directora de l'IES Pau Casesnoves d'Inca. (Mesa
de 17 de novembre de 2010).

RGE núm. 5755/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a World
Travel Market. (Mesa de 17 de novembre de 2010).

RGE núm. 5756/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Lluís
Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a obres del dic de Ciutadella. (Mesa de 17 de
novembre de 2010).

RGE núm. 5757/10, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desenvolupament del pacte local. (Mesa de 17 de novembre de
2010).

RGE núm. 5758/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a hospital de dia a l'Hospital General. (Mesa de 17 de
novembre de 2010).

RGE núm. 5759/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A.
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a energies renovables. (Mesa de 17 de
novembre de 2010).

Palma, a 17 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 Ple.

En quin estat es troben els projectes de modernització del
sector turístic a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 15 de novembre de 2010.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.

Creu el conseller d'Educació i Cultura que el Museu de
Menorca reuneix actualment les condicions necessàries coma
centre museístic?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.

Quines decisions pensa adoptar el Govern de les Illes
Balears en relació amb la retirada del Pla de reconversió integral
de la Platja de Palma?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 Ple.

Quines actuacions ha dut a terme la conselleria per garantir
el bon funcionament de l'emissari de l'EDAR de Vila?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.

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.

Com creu l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda que
pot beneficiar la pròrroga pressupostària a la disminució de
l'atur a les Illes Balears?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Margarita Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quina valoració fa el Molt Hble. Sr. President de la gestió
duta a terme en el Consorci per a la millora i l'embelliment de
la Platja de Palma durant els darrers tres anys?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Quines actuacions pensa adoptar el Govern en relació amb
l'actuació de la directora de l'IES Pau Casesnoves d'Inca pel que
fa a la convocatòria de mobilització en contra del Partit
Popular?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Isabel Llinás i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines perspectives té el Govern de les Illes Balears
respecte del mercat britànic per a la temporada 2011 després
d'haver assistit a la World Travel Market?

Palma, a 16 de novembre de 2010.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troben les obres del dic de Ciutadella?

Palma, a 16 de novembre de 2010.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

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.

Com avança el procés de desenvolupament del pacte local
en el marc del Protocol general de colAlaboració entre el Govern
de les Illes Balears i la Federació d'Entitats Locals de les Illes
Balears signat el passat 24 de març de 2010?

Palma, a 16 de novembre de 2010.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

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.

Quines millores suposarà el nou hospital de dia que s'ha
posat en marxa dins l'Hospital General?

Palma, a 16 de novembre de 2010.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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

En quin estat es troba el desenvolupament de les energies
renovables al conjunt de les Illes Balears?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5693/10, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió
de personal a les delegacions d'IB3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB de 11 de
novembre de 2010).
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RGE núm. 5694/10, de l'Hble. Sra. Diputada María Luisa
Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a empreses contractades per IB3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB de 11 de
novembre de 2010).

RGE núm. 5695/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria
Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats contractades amb SBT, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB de 11 de
novembre de 2010).

RGE núm. 5696/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rescissió del contracte amb  SBT, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB de 11 de
novembre de 2010).

RGE núm. 5703/10, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
garantia de serveis, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió de control
parlamentari sobre la RTVIB de 11 de novembre de 2010).

RGE núm. 5704/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute a
proveïdors, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió de control
parlamentari sobre la RTVIB de 11 de novembre de 2010).

RGE núm. 5705/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels
empleats de les empreses subcontractades per IB3 (I), a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB de 11 de novembre de 2010).

RGE núm. 5706/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entrevistes
a IB3 Ràdio, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió de control
parlamentari sobre la RTVIB de 11 de novembre de 2010).

RGE núm. 5707/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estabilitat
de la programació d'IB3 TV, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB de 11 de novembre de
2010).

RGE núm. 5708/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la
informació de la web IB3 (II), a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió
de control parlamentari sobre la RTVIB de 11 de novembre de
2010).

RGE núm. 5709/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la
informació de la web IB3 (I), a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió de

control parlamentari sobre la RTVIB de 11 de novembre de
2010).

Palma, a 11 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB.

Com es pensa gestionar el personal d'IB3 perquè les
delegacions insulars siguin convenientment operatives?

Palma, a 10 de novembre de 2010.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB.

Quantes empreses té contractades l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i les seves societats?

Palma, a 11 de novembre de 2010.
La diputada:
María Luisa Morillas i Navarro.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB.

Quines són les activitats que estan contractades amb
l'empresa SBT?

Palma, a 11 de novembre de 2010.
El diputat:
Josep Maria Costa i Serra.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB.

Quines són les causes per les quals s'ha decidit rescindir el
contracte amb l'empresa SBT?

Palma, a 11 de novembre de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB.

Com es garanteix la prestació de serveis mentre es fa un nou
concurs?

Palma, a 11 de novembre de 2010.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB.

Quin és el deute actual a proveïdors de l'EPRTVIB, incloses
les empreses gestores dels mitjans de comunicació públics?

Palma, a 11 de novembre de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB.

Quina evolució ha tengut la situació laboral dels empleats a
empreses subcontractades per l'EPRTVIB?

Palma, a 11 de novembre de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB.

A quines persones s'ha entrevistat entre les 08.00 h i les
09.30 h a l'espai IB3 Notícies-Al dia de la ràdio autonòmica IB3
des de l'anterior compareixença parlamentària del director
general de l'EPRTVIB?

Palma, a 11 de novembre de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB.

Considera adequada l'estabilitat de la programació d'IB3
TV?

Palma, a 11 de novembre de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB.

Considera el director general de l'EPRTVIB adequades les
prioritats informatives establertes a la web d'IB3?
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Palma, a 11 de novembre de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB.

Considera el director general de l'EPRTVIB adequada la
gestió de la informació a la web d'IB3?

Palma, a 11 de novembre de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

Ordre de Publicació

RGE núm. 5625/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
nacionals de formació professional ocupacional de les Illes
Balears, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 17 de novembre de 2010).

RGE núm. 5626/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a docents de
formació professional ocupacional, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 17 de novembre de
2010).

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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

Quins plans formatius i programes de cursos hi ha
actualment en execució o ja s'han realitzat durant el 2010 en els
centres nacionals de formació professional per a l'ocupació de
les Illes Balears?

Palma, a 8 de novembre de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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

Quins cursos de perfeccionament i actualització
tecnicopedagògica per a docents de formació professional
ocupacional s'han programat i/o executat durant el 2010 en els
centres nacionals de formació per a l'ocupació o altres centres
de les Illes Balears?

Palma, a 8 de novembre de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5725/10, del Grup Parlamentari Popular, en
favor de la seguretat jurídica a les Illes Balears. (Mesa de 17
de novembre de 2010).

RGE núm. 5726/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incompliment reiterat per part del Govern de les Illes
Balears del Protocol General sobre actuacions en matèria
d'aigües en el terme municipal de Palma. (Mesa de 17 de
novembre de 2010).

Palma, a 17 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El passat mes d'octubre, arran d'una reunió mantinguda amb
diversos colAlectius i veïnats afectats pel Pla de Reconversió
Integral de la Platja de Palma, sorgiren tot un seguit de
discrepàncies manifestades tant per la batlessa de Palma com
pel president Francesc Antich amb allò que disposa el Pla de
Reconversió Integral de la Platja de Palma.

Una de les àrees afectades pel Pla de Reconversió és la zona
de Ses Fontanelles. En relació amb aquesta emblemàtica zona
el president Francesc Antich va afirmar davant els mitjans de
comunicació que cobriren aquesta reunió: "cuando llegamos al
Govern había un proyecto de oficinas y comercios aprobado y
con licencia de obras que, de momento, está parado, y lo
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hemos parado en esta legislatura", tal com va sortir reflectit a
diversos mitjans de comunicació.

Aquestes declaracions envers un projecte que compta amb
llicència municipal d'obres aprovada, suposen una ingerència de
l'executiu dins les competències municipals que té l'Ajuntament
de Palma i per suposat del dret que assisteix els propietaris de
Ses Fontanelles. I fetes aquestes declaracions com si fossin un
mèrit, no generen més que incertesa i redunden en la inseguretat
jurídica a la nostra comunitat autònoma.

A més, si aquestes declaracions s'efectuen en un moment de
greu crisi econòmica allà on, lluny d'aquest tipus de
manifestacions, es necessita que les institucions transmetin un
màxim respecte per la seguretat jurídica, encara s'agreuja molt
més la situació en què ens trobam a les Illes Balears.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears lamenta les declaracions
efectuades pel president del Govern, el Molt Hble. Sr. Francesc
Antich, mitjançant les quals es jacta d'haver paralitzat un
projecte a Ses Fontanelles (Platja de Palma) malgrat que
comptava amb la preceptiva llicència d'obres atorgada.

2. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions
públiques i els seus titulars a exercir les seves competències
sense cap tipus d'ingerència cap a altres poders públics.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que tan sols amb el
respecte a la seguretat jurídica es possibilitaran inversions que
creïn riquesa i treball a la nostra comunitat autònoma i que
actuacions com les declaracions efectuades pel president en
relació amb Ses Fontanelles no contribueixen a la confiança i a
la garantia de seguretat jurídica necessàries.

Palma, a 12 de novembre de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

El 30 de juliol de 2008 es va signar un Protocol General
entre la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears i EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i
Clavegueram, SA, sobre actuacions en matèria d'aigües en el
terme municipal de Palma, amb l'objecte d'"establir pautes
d'orientació sobre l'actuació de la Conselleria de Medi Ambient
i d'EMAYA, SA i fixar el marc general i la metodologia per al
desenvolupament de la cooperació en matèria de recursos
hídrics, a dur a terme per la Conselleria de Medi Ambient del

Govern de les Illes Balears, durant els exercicis 2008, 2009,
2010 i 2011 dins el terme municipal de Palma".

La segona clàusula del Protocol General titulada
"Actuacions a desenvolupar per la Conselleria de Medi Ambient
a través de la Direcció General de Recursos Hídrics"
disposa que la Conselleria de Medi Ambient, a través de la
Direcció General de Recursos Hídrics, d'acord amb el Decret
51/1992 sobre indemnitzacions i compensacions per obres i
instalAlacions de depuració d'aigües residuals, tenia la intenció
de destinar 7.800.000 euros anuals, per al quadrienni 2008-
2011, a la indemnització i/o compensació de les instalAlacions
que es relaciones a l'annex I del Protocol General (en total
31.200.000 euros). El Protocol General va entrar en vigor el
mateix dia de la seva firma el 2008.

A data d'avui aquest Protocol General ha estat incomplert
reiteradament en cada una de les seves anualitats. Del 2008
s'han deixat d'invertir uns 6.500.000 euros, del 2009 uns
3.800.000 euros i del 2010 la totalitat del previst, uns 8.070.000
euros. S'han deixat d'invertir a la ciutat de Palma uns
18.370.000 euros.

Aquesta situació ja es va denunciar al plenari de
l'Ajuntament de Palma de juny del 2010 i per unanimitat es va
aprovar el següent:

"1. El Ple de l'Ajuntament de Palma acorda instar el Govern
de les Illes Balears al compliment del Protocol General
signat entre la Conselleria de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears i EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i
Clavegueram, SA sobre actuacions en matèria d'aigües en el
terme municipal de Palma i conseqüentment que es facin
efectives les aportacions previstes als annexos d'aquest
protocol.
2. El Ple de l'Ajuntament de Palma acorda designar al
regidor de l'àrea de la qual depèn l'empresa EMAYA perquè
realitzi les gestions davant la Conselleria de Medi Ambient
per exigir el compliment del Protocol General i informi de
les seves gestions al proper plenari del mes de juliol."

Al darrer plenari ordinari de l'Ajuntament de Palma, celebrat
el mes d'octubre, el regidor Sr. Alcover va informar de les
darreres gestions fetes davant el Govern de les Illes Balears i va
dir que com que el compliment del protocol està subordinat a les
disponibilitats pressupostaries del Govern, aquest havia
comunicat a la darrera reunió la impossibilitat de poder arribar
a invertir les quantitats compromeses.

Des del Partit Popular pensam que és necessari que abans de
la finalització de l'any 2010, el Parlament de les Illes Balears
mostri la seva disconformitat amb el Govern de les Illes Balears
per l'incompliment del Protocol i exigeixi de nou que compleixi
amb la seva obligació envers els ciutadans de Palma que han
pagat sobradament i per anticipat, mitjançant el cànon de
sanejament, aquestes inversions en temes hidràulics.
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És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent:

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta
l'incompliment reiterat per part del Govern de les Illes Balears
del Protocol General sobre actuacions en matèria d'aigües en el
terme municipal de Palma signat el 30 de juliol de 2008.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda trametre la queixa
per aquest incompliment al president de les Illes Balears i insta
el Govern a dur a terme les inversions pendents de forma
immediata i la resta d'acord amb el protocol signat.

Palma, a 8 de novembre de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5724/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a obertura de Son Espases, amb tramitació davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 17 de novembre de
2010).

Palma, a 17 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de
Salut.

Atès que el trasllat de la activitat i els professionals des de
Son Dureta a Son Espases ja s'ha iniciat parcialment i que
segons ha anunciat el Govern, el trasllat es completarà de
manera imminent.

Atès que, no obstant els anuncis fets en aquest sentit per part
de la Conselleria de Salut, la majoria de professionals de Son
Dureta i tots el sindicats amb representació a la mesa sectorial
de sanitat han demanat que es reconsideri el calendari d'obertura
anunciat, en consideració a la situació actual de equipament del
nou hospital de referència. i que aquest fet pot anar en contra de
la confiança necessària del ciutadans a l'hora d'anar al nou
hospital per rebre l' atenció sanitària requerida.

Atès també que encara no estan enllestits els accessos a
l'hospital de Son Espases, que en aquests moments estan en
obres i generes caos circulatori.

Atès que durant el període de trasllat a l'hospital de Son
Espases l'atenció sanitària necessàriament es veurà afectada,
generarà més espera, de fet ja s'ha publicat als mitjans de
comunicació que l'activitat de consultes amb l'especialista s'està
reduint.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent:

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears que, mitjançant la Conselleria de Salut i Consum, se
consensuï un calendari d'obertura del nou hospital de referència
a Son Espases amb el sindicats amb representació a la mesa
sectorial de sanitat i els professionals de l'Hospital de Son
Dureta.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que faci les gestions necessàries perquè els accessos a
l'hospital de Son Espases estiguin enllestits abans de la
completa obertura de l'hospital.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar totes les mesures siguin necessàries per evitar
que la llista d'espera d'atenció sanitària a Mallorca s'incrementi,
especialment durant el calendari d'obertura del nou hospital de
Son Espases.

Palma, a 12 de novembre de 2010.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)
A la pregunta RGE núm. 1213/09, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a
incorporació dones al sector agrícola. (BOPIB núm. 69, de 30
de gener de 2010).

Quines actuacions ha desenvolupat el Govern per tal
d'incorporar i/o mantenir a les dones dins els sectors agrícola,
ramader i pesquer de les nostres illes?

1. Actuacions desenvolupades en matèria pesquera:

La Direcció General de Pesca és l'organisme intermedi de
gestió dels Fons Europeus de la Pesca (FEP). Aquest fons és la
principal eina financera per posar en marxa mesures de tipus
estructural amb l'objectiu de mantenir i millorar el sector
pesquer. Es tracta d'un objectiu fonamental, alhora que està
considerat com un indicador horitzontal del compliment del
programa operatiu del FEP. És per això que totes les
convocatòries i projectes d'inversió que es duen a terme des de
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la Direcció General de Pesca en aplicació d'aquest fons europeu
tenen en compte en tot moment aquest objectiu.

De manera més concreta, cal detallar que en aquests
moments en nou de les setze confraries de les Illes Balears la
persona  que està al capdavant de tota la gestió i manteniment
administratiu és una dona (secretàries), mentre que set són
secretaris. Cada any, mitjançant el Fogaiba, la Conselleria de
Presidència convoca ajudes per al manteniment i bon
funcionament d'aquestes confraries, garantint d'aquesta manera
la continuïtat de les feines portades a terme per aquestes nou
dones relacionades molt estretament amb el sector pesquer.

Per una altra banda, cal destacar que també hi ha una sèrie
de dones que exerceixen la seva activitat com a marineres i
pescadores a bord d'embarcacions de pesca. En aquests
moments hi ha quinze dones donades d'alta com a marineres.
Cada any, mitjançant el Fogaiba, la Conselleria de Presidència
convoca ajudes per modernitzar i millorar les condicions de les
persones que treballen a bord de les embarcacions de pesca.
Algunes embarcacions han aprofitat aquestes ajudes per millorar
les condicions que han de menester les dones que van a bord
(serveis, etc.). Per una altra banda, un altre dels papers en el
qual les dones estan agafant força dins el sector pesquer de les
nostres illes és el d'armadores (propietàries de es embarcacions).
En aquests moments hi ha onze dones armadores a Balears.

Des de la Conselleria de Presidència s'han portat a terme
diverses actuacions per millorar tot allò relacionat amb la
comercialització i venda dels productes pesquers a les nostres
illes. és de tots ben conegut el paper que sempre han jugat les
dones en la part de comercialització dels productes pesquers
(patrones, peixateres, etc.). Per tant, el manteniment d'aquest
teixit social és una de les prioritats amb les quals està treballant
la Conselleria, mitjançant la Direcció General de Pesca i les
ajudes concedides pel Fogaiba.

La Conselleria de Presidència, conscient que un dels
principals problemes que pateix la dona en el sector pesquer és
la manca de visibilitat i de dignificació de la seva activitat, ha
posta en marxa la realització d'un vídeo documental sobre la
dona i el seu paper en el sector pesquer de les Illes Balears, amb
entrevistes de les primeres dones marineres, les actuals,
peixateres, armadores, etc., així com imatges de la seva activitat
diària, que es desenvoluparà durant el segon semestre de 2010.

Finalment, cal destacar que els passats dies 7 i 8 d'octubre es
va celebrar a Sant Sebastià el I Congrés de la Xarxa Espanyola
de Dones en el Sector Pesquer, en el qual hi participà la
Directora General de Pesca a una de les seves taules rodones.
Consideram fonamental poder conèixer tots els avanços que en
aquest sentit s'estan fent a l'Estat espanyol i poder participar
d'aquests fòrums de debat i d'intercanvi d'experiències i
informació.

2. Participació al projecte pilot Xarxa de Dones Rurals i
Urbanes: un espai de desenvolupament econòmic i social.

Projecte inclòs dins del marc de la Xarxa Rural Nacional
d'àmbit estatal liderat per Andalusia i en el qual també
participen les Illes Balears. Aquest ambiciós projecte
multiespectral i pluridisciplinar aborda en nou autonomies
temes com l'accés a les TIC per part  de les dones,
l'apoderament femení, la sobirania alimentària, el canvi
climàtic, la corresponsabilitat social, la violència de gènere, les
malalties laborals de les dones o les tècniques de comunicació
amb un enfocament del gènere. L'objectiu del projecte és crear
un espai comú on es desenvolupin les activitats de les dones
rurals i urbanes, afavorint sinèrgies que permetin la participació

femenina i assolint així la igualtat d'oportunitats entre homes i
dones. 

3. Suport i assessorament a l'Associació de Dones Rurals
FADEMUR.

S'ha colAlaborat activament amb l'Associació de Dones
Rurals FADEMUR per a la consecució del projecte pilot
d'àmbit estatal Plataforma Rural d'Abastiment Agroalimentari
i Serveis, que incorpora l'àmbit territorial de les Illes Balears.
L'objectiu del projecte és fomentar la cooperació interterritorial
i l'economia en xarxa entre dones productores, artesanes i
cooperatives agràries dirigides per dones. El projecte considera
accions de foment d'ús de les noves tecnologies, la creació d'una
marca i imatge comuna, central de compres, central de logística
del producte, comercialització en comú i difusió del projecte.

A més dels projectes exposats, s'ha de tenir en compte que
a la concurrència competitiva de la línia d'ajudes als joves
agricultors i per a la modernització de les explotacions agràries
del Programa de desenvolupament rural de ls Illes Balears
(2007-2013) s'atorguen més punts a les dones.

Palma, 3 de novembre de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació

B)
A la pregunta RGE núm. 3592/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a aplicació conveni
de torrents. (BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

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

Ordre de Publicació

C)
A la pregunta RGE núm. 3594/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a conveni xarxa
fibra òptica a Menorca. (BOPIB núm. 142, de 17 de setembre
de 2010).

El 22 d'abril de 2010, el Govern de les Illes Balears va
subscriure un conveni amb el Consell Insular de Menorca per
implantar una xarxa de fibra òptica a tota l'illa de Menorca.
Quin és l'estat d'execució d'aquest conveni?

El seguiment del conveni i la valoració de les activitats
desenvolupades, i també l'estat numèric, es coneixeran en la
reunió de dia 9 de novembre, atès que d'acord amb el punt 8 del
conveni la Comissió Mixta s'ha de reunir en sessió ordinària una
vegada cada sis mesos.

Palma, 19 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.
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Ordre de Publicació

D)
A la pregunta RGE núm. 3597/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a estat d'execució
conveni IBAVI a Formentera. (BOPIB núm. 142, de 17 de
setembre de 2010).

Durant la present legislatura, el Govern de les Illes Balears
va signar un conveni amb el Consell de Formentera per tal de
permetre a l'IBAVI construir 14 Habitatges de Protecció
Oficial a Sant Ferran. Quin és l'estat d'execució del conveni?

La conselleria el 6 de juliol de 2010 va signar un conveni pel
qual s'adquirien uns terrenys per a al construcció d'una
promoció de 14 HPO, en règim de lloguer d'entre 1 a 2
dormitoris, a l'adjudicació es prioritzarà els residents de
Formentera i als més joves, tal i com s'estableix en el conveni.

El conveni contempla l'adquisició d'uns terrenys a un
particular per un import de 550.000 euros, dels quals el consell
n'aporta 150.000 euros.  Aquest sòl té una superfície de 572 m2
i està ubicat al carrer de Sant Jaume, núm. 14. La revisió de les
Normes Subsidiàries de Formentera permeten l'ús residencial.

A l'esmentat terreny s'afegirà el solar annex propietat del
consell que cedeix a l'IBAVI, ubicat al carrer de Sant Jaume,
núm. 20, de Sant Ferran. Aquest sòl té una superfície de 421 m2
i segons la revisió de les Normes Subsidiàries del planejament
de Formentera, aprovada definitivament el 30 de setembre de
2010 i pendent de publicar-se en el BOIB.

Actualment el projecte s'està elaborant per l'IBAVI i està en
una fase inicial de redacció del projecte bàsic. Quant a la
llicència que es solAlicita a partir del projecte bàsic, es calcula
que dins el mes de novembre es podrà solAlicitar, així com la
qualificació provisional.

Un cop es tengui llicència, la qualificació provisional i el
finançament es podrà licitar, i esperem que sigui dins el primer
trimestre del 2011.

Cal destacar que el projecte és molt innovador quant a temes
ambientals, tant en el sistema constructiu, com en l'ús posterior
dels habitatges. 

Palma, 18 d'octubre de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació

E)
A la pregunta RGE núm. 3599/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a conveni microsoft
(I). (BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

El 24 de setembre de 2008, el Govern de les Illes Balears
va subscriure un conveni amb l'empresa Microsoft, per tal
d'impulsar les tecnologies aplicades al turisme. Quin nivell
d'aprofitament ha tengut aquest conveni per a les empreses
turístiques?

Des del punt de vista de les empreses turístiques el centre,
en relació directa amb la corporació Microsoft, ha obert el
contacte directe amb les línies de negoci específiques de la
companyia adreçades al sector. Fets rellevants són la presència,
l'octubre de 2009, dels màxims representants de la divisió de
"Hospitality" a les nostres illes, que varen mantenir contacte

directe amb representants de les empreses turístiques amb
l'objectiu d'establir comunicació directa amb els requeriments
del sector i amb el suport del centre. A la vegada, les diferents
accions per divulgar les últimes novetats tecnològiques i la seva
implantació han estat aprofitades pel sector i així ho demostra
la implantació en aquestes companyies, cosa que ha suposat un
increment en la seva productivitat i una reducció important de
costs.

Palma, 21 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

F)
A la pregunta RGE núm. 3600/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a conveni microsoft
(II). (BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

El 24 de setembre de 2008 el Govern de les Illes Balears va
subscriure un conveni amb l'empresa Microsoft per tal
d'impulsar les tecnologies aplicades al turisme. Quines accions
i activitats específiques s'han portat a terme en virtut del
conveni signat?

El centre ha desplegat la seva activitat en tres eixos
d'execució: la innovació, la formació i la generació de demanda
per les empreses TIC de projectes adreçats al sector turístic. Des
del punt de vista del primer eix, s'han duit a terme sessions
d'innovació que han mostrat l'aplicabilitat de la I+D de la
corporació Microsoft cap a la innovació en matèria turística.
Des del punt de vista formatiu, el centre a cobert l'obligació de
dotar les empreses i els professionals des coneixements
necessaris per dominar aquestes innovacions mitjançant
seminaris i cursos de formació. I des del punt de vista de la
generació de demanda, el centre ha prescrit i ha divulgat les
solucions i els productes del nostre ecosistema d'empreses TIC
dotant-les de més solvència i garantia amb vista als clients
basant-se en l'acompanyament del centre i la serva "marca
adscrita", Microsoft. A la vegada, s'ha potenciat la generació de
nova demanda i de nova economia gràcies als programes
adreçats a emprenedors, que han donat com a fruit la creació de
noves empreses i de nous productes i serveis per a les empreses
ja consolidades.

Palma, 21 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.
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Ordre de Publicació

G)
A la pregunta RGE núm. 3601/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a conveni microsoft
(III). (BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

El 24 de setembre de 2008 el Govern de les Illes Balears va
subscriure un conveni amb l'empresa Microsoft per tal
d'impulsar les tecnologies aplicades al turisme. Quina
valoració fa el Govern de les Illes Balears de l'aplicació del
conveni?

Des de la inauguració del centre el maig de 2009 l'execució
d'aquest conveni ha seguit les passes fermes per a consolidar
l'estratègia a mitjà termini d'aquest centre quant a l'impuls de les
tecnologies aplicades al turisme, els seus beneficiaris i els seus
desenvolupadors. Els eixos d'execució del centre han arribat al
seu públic objectiu, empreses TIC, empreses turístiques i
emprenedors, i la component d'impuls de l'ecosistema TIC i dels
casos d'èxit del teixit turístic balear cap a l'exterior ha estat
particularment important. Aquest fet ha donat visibilitat a les
nostres empreses als potencials mercats locals, nacionals i
internacionals, i en aquest sentit el centre ha estat una palanca
molt important. La nostra valoració és altament positiva i més
encara fixant la mirada a mitjà termini.

Palma, 21 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

H)
A la pregunta RGE núm. 3602/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a conveni microsoft
(IV). (BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

El 24 de setembre de 2008 el Govern de les Illes Balears va
subscriure un conveni amb l'empresa Microsoft per tal
d'impulsar les tecnologies aplicades al turisme. Quin cost
econòmic i en espècies (espais cedits, etc.) ha representat per
al Govern de les Illes Balears?

La inversió que ha suposat l'establiment i la posada en
marxa del Centre d'Innovació de Microsoft, així com les accions
i les activitats duites a terme des del període inicial fins ara,
tenen una justificació clara basant-se en els compromisos
signats en el conveni al qual es fa referència i que comportava
una inversió anual de fins a 400.000i durant tres anys, xifra
que s'ha contingut considerablement (236.353i l'any 2009 i
203.826i l'any 2010). La inversió ha estat aplicada en la
dotació de la infraestructura tecnològica així com els recursos
humans i les accions formatives, de divulgació i de projecció
nacional i internacional que s'han duit a terme des que es va
posar en marxa.

Palma, 21 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

I)
A la pregunta RGE núm. 3603/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a conveni Microsoft
(V). (BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

El 24 de setembre de 2008, el Govern de les Illes Balears
va subscriure un conveni amb l'empresa Microsoft per tal
d'impulsar les tecnologies aplicades al turisme. Quantes
empreses s'han assessorat en virtut del conveni?

El nombre d'empreses, professionals, estudiants i
emprenedors balears que han gaudit dels serveis de formació,
divulgació i assessorament i també de consultaria específica tant
des del punt de vista estratègic (creació d'empreses TIC) com
tecnològic, ha estat el següent:
• Més de 1.200 professionals particulars i d'empreses balears

han participat en jornades divulgatives d'innovació repartits
en més de 20 actes de divulgació de la innovació.

• S'han fet aproximadament 30 jornades de demostració i
pràctica de productes innovadors que han arribat a més de
250 empreses. 

• 15 sessions tècniques d'elevat contingut tecnològic en les
quals han participat més de 400 professionals.

• S'ha aprovat i verificat la compatibilitat de 5 aplicacions
mitjançant proves de concepte (una prova de concepte
suposa una verificació de més d'uns 45 dies entre definició
funcional, realimentació del procés de desenvolupament i
posada en producció).

• S'han resolt més de 200 consultes tècniques presencialment
i per fòrums consultius.

Palma, 21 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

J)
A la pregunta RGE núm. 3604/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a conveni Microsoft
(VI). (BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

El 24 de setembre de 2008, el Govern de les Illes Balears
va subscriure un conveni amb l'empresa Microsoft per tal
d'impulsar les tecnologies aplicades al turisme. Quantes
activitats de difusió i formació de les TIC adreçades a
empreses estratègiques del sector s'han portat a terme en virtut
del conveni?

En el marc de les accions divulgatives i formatives, el centre
ha organitzat dues jornades rellevants de presència massiva a les
Balears. Una va tenir lloc el setembre del 2009 amb la
participació dels màxims responsables de l'àrea de Turisme
"Hospitality" de la corporació Microsoft, amb una participació
de més de 400 persones a les jornades. El juny del  2010 va tenir
lloc el MICTTing amb la participació del Banc Interamericà de
Desenvolupament i National Geographic al qual varen assistir
més de 750 persones representatives del sector TIC i turístic
balear, nacional i internacional. El conveni reflecteix la
realització d'aquestes jornades amb caràcter anual al nostre
territori.
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Durant el decurs de l'activitat del centre s' han organitzat
més de 70 accions formatives (cursos, seminaris, demostracions,
laboratoris i proves de concepte).

També s'han duit a terme accions de divulgació i presentació
de solucions del teixit TIC balear de la mà del centre en els
àmbits nacional, europeu i llatinoamericà.

Palma, 21 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

K)
A la pregunta RGE núm. 3605/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a conveni Microsoft
(VII). (BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

El 24 de setembre de 2008, es va subscriure un conveni
amb l'empresa Microsoft per tal d'impulsar les tecnologies
aplicades al turisme. Quantes empreses de fora de les Illes
Balears s'han assessorat des del centre establert a Palma, en
virtut del conveni?

El centre MICTT, amb clara alineació amb la seva estratègia
d'ajut a la internacionalització de les empreses TIC balears, ha
duit a terme importants accions en els àmbits nacional i
internacional. Podem afirmar amb contundència que aquest
centre impulsat pel Govern s'ha consolidat com a referència
internacional amb la consegüent visibilitat de les nostres
empreses. La unicitat d'àmbit mundial d'aquest centre i les
accions divulgatives duites a terme al territori nacional i a
països com Itàlia, Perú, Colòmbia, Panamà i els Estats Units
han conformat la demanda, per part de moltes regions de l'Estat,
europees i internacionals, d'assessorament en l'execució de
projectes turístics amb alta tecnificació. Dinamarca, Croàcia,
Eslovènia, Tunícia, Brasil i Mèxic son alguns exemples i
pràcticament tots els llatinoamericans han solAlicitat els recursos
del centre i, més concretament, les solucions de les nostres
empreses per potenciar les seves regions des del punt de vista
del turisme i sobretot la generació d'economies d'escala.

És per això que, fruit d'aquesta demanda i d'aquest
assessorament, el centre crearà a Panamà una extensió per
cobrir les necessitats de la regió LATAM-Carib amb el suport
financer del Banc Interamericà de Desenvolupament i el mateix
govern de Panamà per impulsar la implantació de noves
tecnologies a la regió adreçada a l'execució de projectes
turístics.

Seran les empreses balears les responsables de la
transferència tecnològica i de la coexecució dels projectes amb
empreses de la regió amb la tutela del Centre d'Innovació.

Palma, 21 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

L)
A la pregunta RGE núm. 3672/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a inversions d'1.061
milions d'euros del Govern de les Illes Balears (I). (BOPIB
núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar el
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per a aquest
exercici per un valor d'1.061 milions d'euros. Quines
d'aquestes inversions seran possibles gràcies al finançament de
l'Estat a través de les partides de les anomenades "inversions
estatutàries" i per quin valor cada inversió?

La relació de les actuacions que està previst que es financiïn
amb els fons estatutaris corresponents a l'exercici 2010 i de les
quals se signaran els convenis abans d'acabar el 2010 són les
següents:

Projecte Import

-Drenatges Eivissa 2.500.000
-Escola Internacional d'Idiomes d'Eivissa
(Rehabilitació Sa Coma). 2.300.000
-Parc de Ses Feixes i Platja de Talamanca 1.900.000
-Centre Formació Agroambiental
Can Marines

2.000.000
-Senders Turístics de Ses Salines 1.800.000
-Equipament Plaça de l'Oli 1.000.000
-Plaça Europa 3.000.000
-Tren             55.000.000
-Palau de Congressos             20.000.000
-Platja de Palma             10.000.000
-Rehabilitació de camins, refugis i albergs
de la Serra de Tramuntana 2.600.000
-Inversions Raixa. Centre d'Interpretació 
de la Serra de Tramuntana 1.000.000
-Adquisició, rehabilitació i adequació del
Castell de Santueri (Felanitx) 1.000.000
-Restauració i adequació de l'antic
Monestir del Bellpuig (Artà) 1.100.000
-Recuperació de valors paisatgístics de
zones turístiques 2.300.000
-Plataforma turística 4.000.000
-Laboratori UIB 2.500.000
-Equipament IBANAT 1.000.000
-Port de Ciutadella             30.000.000
-Centre BIT Menorca 5.000.000

Palma, 27 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

M)
A la pregunta RGE núm. 3673/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a inversions d'1.061
milions d'euros del Govern de les Illes Balears (II). (BOPIB
núm. 142, de 17 de setembre de 2010).
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El president del Govern de les Illes Balears va anunciar el
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per a aquest
exercici per un valor d'1.061 milions d'euros. Quines
d'aquestes inversions seran possibles a través de deute públic
i per quin valor cadascuna d'aquestes inversions?

Es tramet, adjunta, una còpia de la resposta a la pregunta
RGE núm. 117/10, amb el detall de les inversions per valor de
1.061 milions. Així mateix, es tramet també la relació de les
anomenades "inversions estatutàries". El finançament de les
inversions no incloses en les inversions estatutàries es durà a
terme a través de deute públic.

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

Palma, 27 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

N)
A les preguntes RGE núm. 3674/10  a 3676/10, presentades

per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relatives a
inversions d'1.061 milions d'euros del Govern de les Illes
Balears (III a V). (BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de
2010).

El President del Govern de les Illes Balears va anunciar el
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per a aquest
exercici per un valor d'1.061 milions d'euros. Quines
d'aquestes inversions estaran acabades durant l'exercici 2010?
Quines durant l'exercici 2011? I quines està previst que acabin
posteriorment a l'exercici 2011?

Les actuacions finançades amb els convenis signats de les
anomenades "inversions estatutàries" s'han d'executar a partir de
la signatura dels convenis i en un termini màxim de 30 mesos
des de la signatura.

Palma, 27 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

O)
A la pregunta RGE núm. 3677/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a inversions d'1.061
milions d'euros del Govern de les Illes Balears (IV). (BOPIB
núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar el
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per a aquest
exercici per un valor d'1.061 milions d'euros. En quin estat de
licitació es troba cadascuna de les obres incloses en aquesta
quantia?

L'estat de licitació de les obres es troba en diversos graus
d'execució o de procediment administratiu.

Palma, 27 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

P)
A la pregunta RGE núm. 3678/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a inversions d'1.061
milions d'euros del Govern de les Illes Balears (IV). (BOPIB
núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar el
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions per a aquest
exercici per un valor d'1.061 milions d'euros. Quines de les
inversions previstes a aquesta quantia han emprat el sistema
anomenat "peatge a l'ombra" per establir-ne el finançament?

Cap de les inversions que s'han de dur a terme es finançaran
pel sistema de peatge a l'ombra.

Palma, 27 d'octubre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

Q)
A la pregunta RGE núm. 3680/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a estat d'execució
inversions de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració. (BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

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

Ordre de Publicació

R)
A la pregunta RGE núm. 3683/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a estat execució
inversions antiga Conselleria d'Esports i Joventut. (BOPIB
núm. 142 de 17 de setembre de 2010).

En 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 mitjançant la
conselleria que aleshores era d'Esports i Joventut. Quins
projectes específics estan licitats i en període d'execució a data
4 d'agost de 2010 i per quines quanties?

l. Consideracions prèvies
Tots els contractes relacionats en aquest document han estat

tramitats per la Conselleria d'Esports i Joventut fins el mes de
març del 2010; la resta, fins a la data actual, per la Conselleria
de Presidència mitjançant la Delegació de la Presidència per a
l'Esport.
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2. Contractes majors (vegeu taula de l'annex I)

3. Contractes menors (vegeu taula de l'annex II)

4. Pla d'infraestructures esportives
A més dels contractes relacionats en les taules dels annexes

I i II, és necessari indicar que, com a desenvolupament dels
protocols generals de colAlaboració en matèria d'instalAlacions
esportives signats amb els consells insulars el passat 4 de febrer
del 2010 (documents 1-4), s'està preparant la signatura dels
corresponents convenis on s'estableixen, ja de manera concreta,
els projectes i la fórmula de finançament per part de la CAIB
per dur a terme els programes d'instalAlacions i equipaments
esportius a cadascuna de les illes. Aquest finançament es durà
a terme mitjançant la Fundació Illesport, que és l'entitat que
signarà els acords amb cada consell (o bé la que resulti de la
fusió entre Illesport i l'EBE). Aquest protocol va estar avalat per
una memòria justificativa, de 19 d'octubre de 2009, signada en
aquesta data pel director general d'Esport (document 5).

Està prevista l'aportació de les quantitats estipulades en les
protocols d'acord amb la previsió de finançament establerta a
l'expedient de despesa plurianual 2009/898, autoritzat pel
conseller d'Economia i Hisenda en data 20/12/2009 (document
6), essent autoritzat pel conseller d'Esports i Joventut per
executar la despesa, mitjançant la Fundació Illesport , per acord
de Consell de Govern de data 29/12/2009 (document 7).

Les quanties previstes per a cada consell són les que es
reflecteixen a la taula següent:

Interessos
(euros)

Amortització
capital (euros)

Mallorca 2.645.659,26 8.000.000,00

Menorca 1.044.339,19 3.157.894,75

Eivissa 1.044.339,19 3.157.894,75

Formentera 522.169,59 1.578.947,37

Tecnificació* 696.226,11 2.105.263,14

Illes Balears 5.952.733,33 18.000.000,00

* Aquest programa serà executat per la Delegació de la
Presidència de l'Esport mitjançant l'ens que resulti de la fusió de
la Fundació Illesport i l'Escola balear de l'Esport.

En el moment actual, la situació en relació amb l'estat de
tramitació dels convenis és:
• Consell Insular Mallorca: pendents de la decisió per part del

Consell de Mallorca sobre els projectes que s'han de
finançar.

• Resta de consells: ja tenen decidits els projectes que
finançaran amb els diners del conveni. Està enviada la
documentació bàsica i està iniciat el procés de signatura dels
convenis.

Palma, 7 d'octubre de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Informació complementària de la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració:

Els 3,7 milions són d'una convocatòria plurianual que va fer
el Govern balear el 2006: BOIB 197, de 31 de desembre de
2005, Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 30
de desembre de 2005, per la qual s'estableix la convocatòria de
subvencions per al 2006 per a la creació de noves instalAlacions
juvenils de les corporacions locals de les Illes Balears.

Les ajudes estan donades fa anys i els projectes executats,
però s'anirà pagant dins a l'any 2024.

Els 14,4 milions de Mallorca, els 3,2 de Menorca, els 3,2
d'Eivissa i l'1,6 de Formentera, són ajudes destinades a Esports
o als consells insulars.

Adjuntam la Memòria relativa a la convocatòria de
subvencions per a la creació de noves instalAlacions juvenils de
les corporacions locals de les Illes Balears.

Palma, 28 d'octubre de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

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

Ordre de Publicació

S)
A la pregunta RGE núm. 4239/10, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a instalAlació de
la depuradora al Port des Canonge a Banyalbufar. (BOPIB
núm. 142, de 17 de setembre de 2010).

En quina situació es troba la instalAlació d'una depuradora
en el Port des Canonge al municipi de Banyalbufar?

El 16 de juny de 2008 l'Ajuntament de Banyalbufar i
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
formalitzaren una modificació del conveni de colAlaboració de
l'any 1993.

En base al nou conveni l'Agència es compromet a continuar
amb la gestió de l'EDAR de Banyalbufar, i d'altra banda a
redactar el projecte, executar i finançar les obres, així com a fer-
se càrrec del manteniment, explotació i conservació de la futura
EDAR del Port des Canonge.

El mes de maig de 2009 es va iniciar la redacció del projecte
de l'"EDAR del Port des Canonge", el qual havia d'incloure una
estació depuradora d'aigües residuals, la xarxa de sanejament en
alta, el sistema de restitució d'efluents al medi i les instalAlacions
complementàries necessàries, estudiant en profunditat les
possibles alternatives, i als efectes de trobar les  solucions que
millor s'adaptin a les característiques ambientals de la zona i a
les necessitats de la població del nucli.

El 25 d'agost de 2009 es va iniciar el tràmit de consultes
prèvies ambientals davant la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears (CMAIB) amb la presentació de la memòria resum
del projecte proposat.

Durant aquest tràmit la CMIB va consultar als següents
organismes:

- Departament del Territori del Consell de Mallorca.
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- Ajuntament de Banyalbufar.
- Espais de Natura Balear.
- Direcció General de Recursos Hídrics.
L'informe del Departament del Territori del Consell de

Mallorca (registre d'entrada a la CMAIB de 15 d'octubre de
2009) remès per la CMAIB, exposa el següent:

"...la instalAlació de l'EDAR projectada en l'emplaçament
concret presentat resulta un ús prohibit per a l'instrument de
planejament municipal vigent a l'ubicar-se en un àrea
determinada com a Element Paisatgístic Singular..."

D'altra banda, el conveni de colAlaboració fou aprovat pel
Ple de l'Ajuntament de Banyalbufar, de 10 de desembre de
2007, i en ell es proposava per a l'emplaçament de l'EDAR uns
terrenys de 1.236m2, ubicats a la parcelAla 78 del polígon 2.

Vist que el conveni contempla a l'apartat B.7. de
l'estipulació segona que l'ajuntament s'obliga a:

"Aprovar en el cas que la parcelAla on es vol ubicar la nova
EDAR no tengui la qualificació urbanística adient per
desenvolupar l'activitat de sanejament, una modificació puntual
del planejament general que reflecteixi aquesta circumstància."

Es conclou  que per a la prossecució de l'expedient és
necessari que l'Ajuntament de Banyalbufar doni resposta a les
consultes de la CMAIB, i en conseqüència es pugui determinar
si es troba en disposició de complir amb les obligacions
derivades del conveni de 16 de juny de 2008.

Palma, 6 d'octubre de 2010.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació

T)
A la pregunta RGE núm. 4678/10, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a restes
arqueològiques a Son Espases. (BOPIB núm. 144, d'1 d'octubre
de 2010).

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

El sondeig ha confirmat l'existència d'un tram de la Sèquia
de la Vila i, per tant, s'ha plantejat la solució tècnica més adient
compatible amb l'estabilitat estructural del pont que contempla
la modificació del fonament. La solució proposada no afecta ni
la pròpia sèquia ni la seva protecció deixant lliure la seva traça
i permetent en qualsevol cas l'accés i registre d'un bé catalogat
d'aquesta importància.

Palma, 25 d'octubre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

U)
A la pregunta RGE núm. 4780/10, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
inscripcions a l'escola Ascochinga, Córdoba-Argentina.
(BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre de 2010).

Quantes inscripcions s'han formalitzat per part de joves de
les cases i centres balears a l'exterior per a la seva
participació a l'escola d'Ascohinga, Córdoba (Argentina),
celebrada en el mes de setembre de 2010?

El número d'inscripcions formalitzades va ser de 88.

Palma, 3 de novembre de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació

V)
A la pregunta RGE núm. 4781/10, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
participació a l'escola Ascochinga, Córdoba-Argentina.
(BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre de 2010).

Quants de joves i de quines cases han participat
presencialment i s'han allotjat en la residència-hostalatge de
l'escola d'Ascohinga, Córdoba (Argentina), celebrada en el
mes de setembre de 2010?

El número de joves que van participar i es van allotjar en la
residència-hostalatge de l'escola d'Ascochinga, Córdoba
(Argentina), celebrada en el mes de setembre de 2010 va ser de
75, que pertanyien a les comunitats balears següents: Bahía
Blanca, Bólivar, Córdoba, Mendoza, Rosario, San Pedro, Santa
Fe, Villa María, Corrientes, Urugai i Xile.

Palma, 3 de novembre de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació

X)
A la pregunta RGE núm. 4782/10, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
participació a l'escola Ascochinga, Córdoba-Argentina.
(BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre de 2010).

Quin és el número, el nom i la procedència professional o
associativa del professorat que ha participat a l'escola
d'Ascohinga, Córdoba (Argentina), celebrada en el mes de
setembre de 2010?

Van participar com a professors les tres persones següents:
Antònia Morey, professora d'Història i Institucions
Econòmiques del Departament d'Economia Aplicada de la UIB.
• Lluís Cardell, professor de pràctiques i teoria de cuina de

l'Àrea d'Aliments i Begudes (Departament de Cuina) de
l'Escola d'Hosteleria de les Illes Balears.

• Cristina Díaz, tècnica de la Fundació Balears a l'Exterior,
que va impartir el mòdul d'ajudes de la Fundació Balears a
l'Exterior.
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Palma, 3 de novembre de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació

Y)
A la pregunta RGE núm. 4783/10, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a cost de
l'escola Ascochinga, Córdoba-Argentina. (BOPIB núm. 146, de
15 d'octubre de 2010).

Quin ha estat el cost i la distribució de partides i conceptes
de l'activitat trobada-escola de joves d'Ascohinga, Córdoba
(Argentina), celebrada en el mes de setembre de 2010?

El cost de l'escola de primavera Ascochinga 2010,
organitzada per part de la Fundació Càtedra Iberoamericana
amb professors de la UIB, ha estat de 30.041,20 euros,
distribuïts amb els conceptes següents:
• Estada dels participants a Ascochinga (inclou joves,

professors, gerent FBE i president CB Córdoba): 12.139,20
(11A01.131B01.64000.00)

• Trasllat de participants: 9.307,52 euros.
• Material: 254,55 euros.
• Estada participants a Córdoba: 339,93 euros.
• Organització i participació de FCI: 8.000 euros.

Palma, 3 de novembre de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació

Z)
A la pregunta RGE núm. 4784/10, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
contractació de la Sra. Ermitas Blecua. (BOPIB núm. 146, de
15 d'octubre de 2010).

Quin període de contractació, tipus de contracte, categoria
i remuneració té la Sra. Ermitas Blecua en la Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears?

Les dades solAlicitades relatives a la contractació de la Sra.
Ermitas Blecua són les següents:
Període de contractació: des del 22/01/2008 (data d'alta) fins la
finalització de l'obra o servei.
• Tipus de contracte: contracte de durada determinada a temps

complet per obra o servei. L'obra o servei actual està
emmarcat en el Pla d'actuació de la Fundació Balears a
l'Exterior per al 2010, en el marc dels articles 5.1 a) i 6.3
dels Estatuts de la Fundació i consisteix a donar suport al
Govern de les Illes Balears en la participació de les Illes a
l'Euroregió Pirineus-Mediterrània i en l'Agrupació Europea
de Cooperació Territorial que d'ella se'n deriva, així com en
les actuacions que es desenvolupin en relació amb la
presidència espanyola de la Unió Europea i la resta
d'actuacions en l'àmbit de la Unió Europea.

• Categoria: tècnic de grau mitjà.

• Remuneració actual (una vegada aplicat el Reial-Decret Llei
8/2010): 34.044,92 euros bruts anuals (nòmina mensual de
2.429,29 euros bruts i dues pagues extraordinàries de
2.446,72 euros bruts).

Palma, 3 de novembre de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació

AA)
A la pregunta RGE núm. 4785/10, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
contractació de la Sra. Ermitas Blecua. (BOPIB núm. 146, de
15 d'octubre de 2010).

En quin departament té adscrita la seva funció la Sra.
Ermitas Blecua?

La Sra. Ermitas Blecua té contracte amb la Fundació Balears
a l'Exterior.

Palma, 3 de novembre de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació

AB)
A la pregunta RGE núm. 4786/10, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
contractació de la Sra. Ermitas Blecua. (BOPIB núm. 146, de
15 d'octubre de 2010).

En quin espai físic i dependències té el seu lloc de feina la
Sra. Ermitas Blecua?

La Sra. Ermitas Blecua té el seu lloc de feina al carrer del
Palau Reial, 14A 07001 Palma.

Palma, 3 de novembre de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació

AC)
A la pregunta RGE núm. 4787/10, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
contractació de la Sra. Ermitas Blecua. (BOPIB núm. 146, de
15 d'octubre de 2010).

Quin és el motiu de la contractació i les funcions per les
quals s'ha contractat la Sra. Ermitas Blecua?

El motiu de la contractació de la Sra. Ermitas Blecua és el
de donar suport al Govern de les Illes Balears en la participació
de les Illes a l'Euroregió Pirineus-Mediterrània i en l'Agrupació
Europea de Cooperació Territorial que d'ella se'n deriva, així
com les actuacions en l'àmbit de la Unió Europea, tal com està
previst en el Pla d'actuació de la Fundació Balears a l'Exterior
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per al 2010, en el marc dels articles 5.1 a) i 6.3 dels Estatuts de
la Fundació.

Les funcions que desenvolupa són les pròpies d'un tècnic de
grau mitjà.

Palma, 3 de novembre de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació

AD)
A la pregunta RGE núm. 4792/10, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a comissió
interdepartamental de Joventut i Llei integral de la joventut.
(BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre de 2010).

Quan s'ha reunit la Comissió Interdepartamental de
Joventut dins l'any 2010?

El Ple de la comissió interdepartamental es va reunir el
passat 7 d'abril de 2010.

Palma, 28 d'octubre de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

AE)
A la pregunta RGE núm. 4876/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a inclusió
de tots els anglicismes menorquins a la lexicografia de la
llengua catalana. (BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre de 2010).

Quines accions o gestions s'han dut a terme, tant per part
de la Universitat de les Illes Balears com per part del Govern
de les Illes Balears, per a promoure la inclusió de tots els
antics anglicismes menorquins dins la lexicografia de la
llengua catalana actual?

El Govern de les Illes Balears no s'ha adreçat en cap
moment a la Universitat de les Illes Balears per instar-la a
promoure el coneixement i la valoració dels antics anglicismes
de Menorca perquè és una tasca que correspon al mateix
Parlament, que ha aprovat la iniciativa.

De tota manera, la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, estableix
a l'article 35 que: "la institució oficial consultiva per a tot el que
es refereix a la llengüa catalana és la Universitat de les Illes
Balears". Per tant, és la Universitat de les Illes Balears (la
comunitat científica), i no el Govern (la comunitat política), la
que s'ha de pronunciar i manifestar sobre la promoció de tots els
antics anglicismes menorquins dins la lexicografia de la llengua
catalana actual.

Cal saber que els mots púding, gin, boínder, pinxa, xoc,
mèrvel (o mèrvil) i l'expressió ull blec són al diccionari Català-
Valencià-Balear. Púding i gin són al Diccionari de la Llengua
Catalana (DIEC 2) o a l'enciclopèdia.cat, per exemple. Tots
aquests enllaços figuren a la pàgina web de la Direcció General
de Política Lingüística: www.dgpoling.illesbalears.cat.

D'altra banda, la Direcció General de Política Lingüística
colAlabora en el manteniment de la Càtedra Ramon Llull i de la
Càtedra Alcover-Moll-Villangòmez, que duen a terme projectes
de recerca, alguns dels quals estan relacionats amb les
modalitats lingüístiques de la llengua catalana.

L'Institut d'Estudis Catalans, sota la direcció dels doctors
Joan Veny i Lídia Pons, ha començat a editar l'Atles Lingüístic
del Domini Català, una obra magna amb tres punts d'enquesta
a Menorca (Maó, Ciutadella i Es Migjorn Gran) amb la qual
també hi colAlabora la DGPL.

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

Ordre de Publicació

AF)
A la pregunta RGE núm. 4877/10, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, relativa a
retribucions de la directora adjunta de l'Institut Ramon Llull.
(BOPIB núm. 144, d'1 d'octubre de 2010).

Quines són les retribucions que percep la directora adjunta
de l'Institut Ramon Llull? Indicau-ne l'import del seu sou i els
complements que percep.

Excepte error o omissió, la directora adjunta de l'IRL amb
la inclusió del seu sou i complements percep la retribució anual
bruta corresponent als directors generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears amb la distribució d'un sou base
de 53.464,45 euros referit a catorze mensualitats. Així mateix,
és perceptora de la indemnització per cost de residència
temporal.

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

Ordre de Publicació

AG)
A la pregunta RGE núm. 4878/10, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a
actuacions del Govern per tal de promocionar els anglicismes
a Menorca. (BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre de 2010).

Quines accions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears respecte de la promoció del coneixement i la valoració
dels antics anglicisme de Menorca?

La DGPL ha inclòs enllaços al  web
www.dgpoling.illesbalears.cat amb el Diccionari de la Llengua
Catalana (DIEC2) o www.enciclopèdia.cat, que contenen els
mots púding i gin. Cal saber que els mots púding, gin, boínder,
pinxa, xoc, mèrvel (o mèrvil) i l'expressió ull blec són al
diccionari Català-Valencià-Balear, també d'accés a internet.
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D'altra banda, la Direcció General de Política Lingüística
colAlabora en el manteniment de la Càtedra Ramon Llull i de la
Càtedra Alcover-Moll-Villangòmez, que duen a terme projectes
de recerca, alguns dels quals estan relacionats amb les
modalitats lingüístiques de la llengua catalana.

L'Institut d'Estudis Catalans, sota la direcció dels doctors
Joan Veny i Lídia Pons, ha començat a editar l'Arles Lingüístic
del Domini Català, una obra magna amb tres punts d'enquesta
a Menorca (Maó, Ciutadella i Es Migjorn Gran) amb la qual
també hi colAlabora la DGPL.

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

Ordre de Publicació

AH)
A la pregunta RGE núm. 4973/10, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a comissió
interdepartamental de Joventut i Llei integral de la joventut.
(BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre de 2010).

Quan es té previst realitzar la pròxima reunió de la
Comissió Interdepartamental de Joventut?

El proper 10 de novembre es reuneix la Comissió Permanent
de la Comissió Interdepartamental i està previst reunir el Ple de
la comissió abans de final d'any.

Palma, 28 d'octubre de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

AI)
A la pregunta RGE núm. 4975/10, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a comissió
interdepartamental de Joventut i Llei integral de la joventut.
(BOPIB núm. 146, de 15 d'octubre de 2010).

En quin estat es troba el procés de desenvolupament
normatiu de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la
joventut?

S'estan desenvolupant diferents decrets:
• Decret de mínims d'instalAlacions de temps lliure. En el cas

del Decret d'instalAlacions, dia 22/10/2010 ha finalitzat el
termini per presentar alAlegacions i també d'informació
pública. Per tant, s'han d'analitzar, incorporar o rebutjar i
seguir el procés: informe jurídic, ib-dona, Consultiu, Consell
de Govern i publicar.

• Decret de mínims d'activitats de temps lliure.
• Decret de regulació del Carnet Jove. En el cas del Decret de

mínims d'activitats i del Decret del Carnet Jove, els
esborranys definitiu, una vegada sotmesos a audiència i a
informació pública, s'ha passat a l'ib-dona perquè ens facin
l'informe preceptiu d'impacte de gènere. Posteriorment els
esborranys aniran directament al Consell Consultiu. Ja
només queda que els esborranys vagin a Consell de Govern
i publicar.

• Decret de mínims d'escoles de formació de temps lliure.
Aquest decret es troba més endarrerit, ja que estam esperant
la publicació al BOE de la qualificació professional de
monitors i directors  de temps lliure. Tot i això, ja s'ha
avançat en el cost del text i en la seva aplicació pràctica per
tal de facilitar l'adaptació de les escoles de formació a la
nova situació.

Palma, 28 d'octubre de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5642/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Turisme i Treball.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 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. Sra. Consellera de
Turisme i Treball, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per
tal d'informar sobre les prioritats, els eixos i les mesures
d'actuació per tal de combatre i reduir l'atur de llarga durada
prevists al Pla d'ocupació de les Illes Balears 2009-2011 i al
Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 5643/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Turisme i Treball.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 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. Sra. Consellera de
Turisme i Treball, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per
tal d'informar sobre les convocatòries dels programes de
formació professional per a l'ocupació, les dates de publicació,
les formes de pagament a la convocatòria, el termini efectiu de
les resolucions de concessió, les dades de les ordres de
pagament efectives i d'altres actuacions de l'administració en els
tràmits i procediments d'execució d'aquestes polítiques durant
els tres darrers anys a les nostres illes.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

no de llei RGE núm. 5604/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de novembre de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5722/10, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i,
conformement amb l'establert als articles 95 i 96 del Reglament
de la cambra i per la resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a les iniciatives no
legislatives, acorda que la proposició no de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra la corrupció política (BOPIB núm. 150, de 12 de
novembre d'enguany) sigui tramitada pel procediment
d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 5660/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de novembre de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5747/10, presentat pel diputat Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de la pregunta
esmentada, relativa a situació laboral dels empleats de la
productora contractada per IB3 a Eivissa i publicada al BOPIB
núm. 150, de 12 de novembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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