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illes amb ports i o instalAlacions portuàries o marítimes
afectes a Ports de les Illes Balears.
d) Els criteris i procediment que, per a les autoritzacions
d'amarradors en els ports de gestió directe per a
embarcacions d'esbarjo, despleguin els principis continguts
als articles de la LlP números:
- 37 sobre prestació, limitació, informació i prestacions
dels serveis portuaris.
- 41.2 per garantir una cobertura adequada de les
necessitats de serveis bàsics.
- 63 per una gestió unificada de la demanda, uns règims
per tipus d'embarcació i períodes d'utilització efectiva,
l'afavoriment de dàrsenes de dic sec i usos a temps
compartit i, així mateix, les mesures de control
mediambiental.
e) El desenvolupament dels criteris de gestió sostenible
i eficiència del punt 4 de l'article 89 de la LlP fent referència
explícita a aquells concessionaris que, de forma regular,
fomenten, organitzen i financen la formació de esportistes,
la pràctica dels esports nàutics, especialment la navegació a
vela des de la infància i joventut, i regates i competicions
esportives nàutiques a les nostres illes.
f) Els procediments per una aplicació eficaç dels articles
110 (embarcacions, vehicles i objectes abandonats) i 112
(mesures contra deutors) en tots els ports i instalAlacions
portuàries, és a dir, tant els de gestió directe com indirecte".

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
16 de novembre de 2010, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 5583/10, relativa a política del Govern en relació
amb l'ordenació i l'explotació dels ports que són competència
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears reitera i reafirma la
qualificació de sector estratègic per al nostre desenvolupament
econòmic i social de la xarxa dels ports i de les instalAlacions
portuàries i marítimes de les Illes.
2. El Parlament insta el Govern a impulsar una política
portuària harmònica amb les reivindicacions sobre la mobilitat,
el transport i les compensacions dels costos de la insularitat, que
garanteixi la prestació dels serveis portuaris generals i bàsics,
que els preus i les taxes dels serveis i l'ocupació del domini
públic afavoreixin el desenvolupament, la competitivitat i el
prestigi del sector nàutic balear, que propulsi activitats
econòmiques de tot l'any com ara el turisme nàutic o el
manteniment, la reparació i la hivernada de embarcacions i, així
mateix, que permeti gaudir als ciutadans d'acord amb la seva
edat i capacitat econòmica de l'aprenentatge i la pràctica dels
esports i les activitats nàutiques amb respecte per l'ús i la gestió
racional dels recursos, d’acord amb l’apartat d) de l’article 2 de
la Llei de ports de les Illes Balears.
3. El Parlament insta al Govern de les Illes Balears a que
l'elaboració del reglament de desplegament de la Llei 10/2005,
de 21 de juny, de ports de les Illes Balears:
I.- Compti amb el major consens possible polític i dels
sectors afectats.
II.- Mantingui la mateixa estructura normativa que té la Llei
10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears que
pretén desenvolupar.
III- Aprofiti els continguts de l'esborrany de reglament
contractat per Ports de les Illes Balears a un especialista de
reconegut prestigi i competència en legislació i dret sobre
ports i instalAlacions nàutiques i marítimes.
IV.- I que en tot cas inclogui:
a) La classificació dels ports i les instalAlacions
portuàries i marítimes existents a les illes d'acord amb el
continguts dels articles 3 i 4 de la referida llei.
b) La relació dels ports i les instalAlacions portuàries i
marítimes que, d'acord amb el punt 2 de l'article 8 de la LlP,
han de ser objecte d'ordenació mitjançant un mateix pla
director.
c) Les determinacions per que la designació i
nomenament dels membres del Consell d'administració i del
Consell assessor (articles 28 i 30 de la LlP) ha de garantir la
presència en aquests òrgans de ciutadans cada una de les
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4. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
solAlicitar la transferència a la nostra comunitat de les
competències relatives a instalAlacions marítimes i als ports de
Maó, Eivissa, la Savina i Alcúdia, així com l'harmonització
d'objectius en matèria de ports, d'acord amb el programa
d'actuacions aprovat pel Consell de Govern el passat 5 de juny
de 2009."
A la seu del Parlament, 16 de novembre de 2010.
El secretari:
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 16
de novembre de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm.
5315/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política en
matèria de pressuposts del Govern de les Illes Balears.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, Carles Manera i Erbina.
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Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Marián Suárez i Ferreiro del Grup Parlamentari Mixt, l'Hble. Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, i l'Hble. Sr. Josep Carretero i Niembro,
del Grup Parlamentari Socialista.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Margalida
Cabrer i González i l'Hble. Sr. Carles Manera i Erbina.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 23 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5661/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a depuradora de Sa Coma
(Eivissa). (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de 2010).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5491/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estacionalitat turística a l'illa de
Menorca. (BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de 2010).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme i Treball.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 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 16
de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5666/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a implantació de les TIC.
(BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5658/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inundacions al Pla de
Sant Jordi. (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Innovació, Interior i
Justícia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 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 16
de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5655/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a qui era el conseller de Medi Ambient. (BOPIB
núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5664/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a foment del consum de
productes autòctons. (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de
2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
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1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Minut de silenci de rebuig per la mort d'Anne Vanjiry i en
contra de tot tipus de violència de gènere.

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5663/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a serveis d'atenció primària.
(BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2010, a proposta de la presidenta, es procedí
a guardar un minut de silenci de rebuig per la mort d'Anne
Vanjiry i en contra de tot tipus de violència de gènere.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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 23 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5665/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nivell d'acompliment en
relació amb l'habitatge. (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre
de 2010).

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple RGE núm. 5660/10.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2010, quedà ajornada la pregunta
esmentada, presentada pel diputat Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació laboral dels
empleats de la productora contractada per IB3 a Eivissa, atesa
la petició del Govern RGE núm. 5717/10.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 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 16
de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5662/10,
de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a títol competencial per a la
implantació del tramvia a la ciutat de Palma. (BOPIB núm. 150,
de 12 de novembre de 2010).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
C)

Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el ple RGE núm. 5657/10 i 5659/10.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de novembre de 2010, quedaren ajornades les preguntes
esmentades, presentades pel diputat Hble. Sr. Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives a disminució
del dèficit d'algunes conselleries i a responsabilitat del Govern
de les Illes Balears quant a la política pressupostària, atesa la
petició verbal del conseller d'Economia i Hisenda.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

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

D)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Aprovació de les Esmenes a la totalitat de devolució RGE
núm. 3411/10 i 4224/10, al Projecte de llei RGE núm. 2818/10.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de novembre de 2010, s'aprovaren les esmenes a la totalitat
de devolució esmentades, del Grup Parlamentari Mixt i del
Grup Parlamentari Popular, respectivament, al Projecte de llei
RGE núm. 2818/10, pel qual s'adopten mesures tributàries
addicionals per a la reducció del dèficit públic (BOPIB núm.
133, de 18 de juny d'enguany). En conseqüència, el projecte de
llei esmentat, conformement amb l'article 115.4 del Reglament
de la cambra, quedà rebutjat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de novembre de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 151, de 19 de novembre de
2010).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
5695/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats contractades.
(BOPIB núm. 151, de 19 de novembre de 2010).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
5694/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Luisa Morillas i
Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
contractades per IB3. (BOPIB núm. 151, de 19 de novembre de
2010).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
5703/10, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantia de serveis.
(BOPIB núm. 151, de 19 de novembre de 2010).

E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
5704/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a deute a proveïdors. (BOPIB
núm. 151, de 19 de novembre de 2010).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de novembre de 2010, debaté la Pregunta 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). (BOPIB núm. 151, de 19
de novembre de 2010).
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Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
5708/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de l'espai web d'IB3 (II).
(BOPIB núm. 151, de 19 de novembre de 2010).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
5709/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de l'espai web d'IB3 (I).
(BOPIB núm. 151, de 19 de novembre de 2010).

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
5706/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a entrevistes a IB3 Ràdio.
(BOPIB núm. 151, de 19 de novembre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 de novembre de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 151, de 19 de novembre de 2010).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre el compte general i l'auditoria de la Fundació Balears a
l'Exterior, corresponent a l'any 2009 (RGE núm. 4679/10).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre
de 2010, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Presidència, qui, acompanyat de la directora gerent de la
Fundació Balears a l'Exterior, de la cap de Premsa i del cap de
Gabinet, informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

5490

BOPIB núm. 152 - 26 de novembre de 2010

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
3113/10, de mediació familiar de les Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de novembre de 2010, procedí a
l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat, publicat
al BOPIB núm. 137, de 16 de juliol d'enguany .
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
B)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 5696/10.
A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de
novembre de 2010, va decaure la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Hble. Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rescissió de
contractes amb SBT (BOPIB núm. 151, de 19 de novembre de
2010), a causa de l'absència d'aquest diputat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 5315/10,
relativa a política en matèria de pressuposts del Govern de les
Illes Balears, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears reprova el conseller
d'Economia i Hisenda del Govern de les Illes Balears per negarse a presentar, per primera vegada en la història d'aquesta
comunitat autònoma, els pressuposts generals per al 2011 i
constata l'ocultisme que comporta aquesta actitud en el pitjor
moment de la nostra història pressupostaria.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que de forma urgent i immediata aporti als grups
parlamentaris l'estat d'ingressos i despeses a nivell de detall de
partida pressupostària de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i de les seves empreses públiques que estaran en vigor
l'1 de gener de 2011 després de la pròrroga pressupostària.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, obligatòriament, a partir de l'1 de gener de
2011 i mentre no s'aprovin els pressuposts de l'esmentat
exercici, se solAliciti autorització prèvia al Parlament de les Illes
Balears per efectuar qualsevol modificació de crèdit entre
seccions pressupostàries, ampliació de crèdit i generació de
crèdit.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que la situació
pressupostària de la nostra comunitat autònoma en el període
2007-2011 ha suposat el major endeutament de la nostra
història, la major baixada d'ingressos propis i la pèrdua de
capacitat inversora, la qual cosa dificulta el manteniment dels
serveis públics.
5. El Parlament de les Illes Balears constata la baixa
execució de les inversions estatals a Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol
augment de l'endeutament per a l'any 2011 tota vegada que no
està autoritzat per cap llei de pressuposts.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5793/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5315/10, relativa a
política en matèria de pressuposts del Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 24 de novembre de 2010).
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

7. El Parlament de les Illes Balears lamenta que, en un
moment de greu crisi econòmica com la que patim, la nostra
comunitat autònoma sigui l'única de tot l'Estat -llevat de
Catalunya, actualment en procés electoral i amb el Parlament
dissolt- on es prorroguen els pressuposts generals per al proper
exercici pressupostari.
8. El Parlament de les Illes Balears acorda solAlicitar un
informe d'assessorament a la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears sobre el compliment de la legalitat en el procediment
seguit pel Govern de les Illes Balears per prorrogar la vigència
dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears del 2010 per a l'exercici 2011.
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Palma, a 24 de novembre de 2010.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 5765/10, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. (Mesa de 24 de
novembre de 2010).
RGE núm. 5766/10, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Conselleria d'Economia i Hisenda. (Mesa de 24 de novembre
de 2010).
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures pensa emprendre la Conselleria de
Transport i Mobilitat del Govern de les Illes Balears davant
AENA perquè no es torni a retardar el trasllat sanitari aeri a
causa de la manca de serveis de guàrdia de controladors aeris
durant la nit a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 17 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
De cara a la pròxima campanya de declaració de la renda,
quines mesures pensa prendre la Conselleria d'Economia i
Hisenda del Govern de les Illes Balears perquè l'Agència
Tributària de les Illes Balears atengui en català, així com ja fa
en castellà, els seus usuaris, tal i com marca la Llei de
normalització lingüística?
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Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 5853/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a mesures per afavorir el mercat exterior
a les nostres empreses. (Mesa de 24 de novembre de 2010).
RGE núm. 5854/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a viabilitat
del projecte de reforma integral de la Platja de Palma. (Mesa
de 24 de novembre de 2010).
RGE núm. 5853510, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estada de familiars dels malalts que s'han de desplaçar de les
Illes al nou hospital de referència. (Mesa de 24 de novembre de
2010).
RGE núm. 5856/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a previsions per a l'Hospital de Son Dureta. (Mesa de 24 de
novembre de 2010).
RGE núm. 5857/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prestacions que deixarà de prestar la concessionària del nou
Hospital de Son Espases. (Mesa de 24 de novembre de 2010).
RGE núm. 5858/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
sociosanitari a l'antic Hospital Verge del Toro. (Mesa de 24 de
novembre de 2010).
RGE núm. 5859/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inauguració oficial del nou Hospital de Son Espases. (Mesa de
24 de novembre de 2010).
RGE núm. 5860/10, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Llei de la bona administració i del bon govern. (Mesa de 24 de
novembre de 2010).
RGE núm. 5861/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Dalmau i
Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllat
de Son Dureta a Son Espases. (Mesa de 24 de novembre de
2010).
RGE núm. 5862/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
tercera llengua. (Mesa de 24 de novembre de 2010).
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RGE núm. 5863/10, de l'Hble. Sra. Diputada María Luisa
Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a suport a les víctimes de violència de gènere. (Mesa de 24 de
novembre de 2010).
RGE núm. 5864/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla de residus
perillosos de les Illes Balears. (Mesa de 24 de novembre de
2010).
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Palma, a 24 de novembre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina previsió té el Govern de les Illes Balears per a l'antic
Hospital de Son Dureta?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions porta a terme la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia per tal d'afavorir a les nostres empreses la
sortida al mercat exterior?
Palma, a 24 de novembre de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

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.
Pot informar el conseller de Salut de quines prestacions o
serveis, inclosos inicialment al contracte d'adjudicació de la
concessió per a la construcció, el manteniment i l'explotació de
serveis no clínics del nou Hospital de Son Dureta, han deixat
d'estar inclosos dins les obligacions de la concessionària en
virtut del contracte de modificació que no ens volen donar?

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 polítiques pensa adoptar el president del
Govern per poder garantir la viabilitat del projecte de reforma
integral de la Platja de Palma?

Palma, a 24 de novembre de 2010.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

Palma, a 24 de novembre de 2010.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.
Creu el conseller de Salut que el projecte sociosanitari
previst per a l'antic Hospital Verge del Toro cobreix les
demandes plantejades per les entitats socials de Menorca?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Creu el conseller de Salut que facilitar l'estada dels familiars
dels malalts que s'han de desplaçar de les Illes al nou hospital de
referència és una prioritat per al Govern?

Palma, a 24 de novembre de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)

Palma, a 24 de novembre de 2010.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Quan estarà plenament operatiu el projecte
d'autoprotecció a les víctimes de violència de gènere?

Iris

H)
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La diputada:
María Luisa Morillas i Navarro.

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.
Podria explicar el conseller de Presidència les aportacions
fonamentals que fa la Llei de la bona administració i del bon
govern?
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pot explicar el conseller de Salut i Consum com es
desenvolupa el procés de trasllat de l'activitat de Son Dureta cap
al nou Hospital universitari de Son Espases?
Palma, a 24 de novembre de 2010.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la implantació en aquests moments del Pla de
tercera llengua?
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 d'execució es troba el Pla de residus perillosos
de les Illes Balears?
Palma, a 24 de novembre de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 5778/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a mesures de suport al sector educatiu concertat, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 24 de novembre de 2010).
RGE núm. 5788/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a suport a la ILP Televisió
sense fronteres, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 24 de novembre de 2010).
RGE núm. 5789/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a reconeixement del genocidi
armeni, amb tramitació davant la Comissió de Drets Humans.
(Mesa de 24 de novembre de 2010).
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Per altra banda, els alumnes dels centres concertats i les
seves famílies estan discriminats en la dotació de tot un seguit
de recursos materials i humans que no reben o que reben en
menor mesura, com una menor ràtio de professors (el 38% de
l'alumnat està atès pel 25% del professorat), menys recursos
tecnològics (no reben pissarres electròniques ni finançament per
a les xarxes wi-fi), beques de menjador i transport escolar,
insuficient ràtio de personal especialitzat en els centres
d'Educació Especial, etc.

Exposició de motius
El sector de l'ensenyament concertat ve patint, al llarg de la
present legislatura, tota una sèrie d'agressions frontals que han
derivat en enfrontaments judicials amb la Conselleria
d'Educació i Cultura, que un i altre cop ha vist com els òrgans
judicials rectificaven les seves postures intransigents.
El sector ha vist, també, com els successius acords de
millora de l'ensenyament privat concertat eren ignorats o deixats
sense efecte de forma unilateral, per part del Govern de les Illes
Balears, sense cap negociació prèvia, de manera que els docents
d'aquest sector són els més castigats, amb molta diferència,
d'entre tot el sector educatiu. No sols no s'han fet passes per
assolir l'analogia retributiva que preveu la legislació des de
1985, sinó que aquest govern ha anat en sentit totalment oposat,
endarrerint el procés d'homologació molts d'anys. A més, s'ha
produït un doble càstig, en aplicar la paralització dels acords de
millora del sector i afegir-hi un retall del 5% sobre el global de
les retribucions del professorat sense que existís exigència per
part de la llei estatal i amb arguments erronis, com el suposat
caràcter de personal públic del professorat de la concertada.
L'esborrany de Decret de concerts de les Illes Balears ha
estat el colofó d'una política sectària i de persecució al sector
concertat, colAlocant els centres i treballadors en una posició de
submissió a la voluntat arbitrària del poder polític que està molt
lluny de la previsió constitucional i de la Llei Orgànica
d'educació.
Els concerts educatius de l'ensenyament postobligatori,
Batxillerat i Formació Professional, -i, en el seu dia, els del
segon cicle d'Educació Infantil-, varen ser una gran conquesta
del sector i de la societat illenca, a més d'un exemple a imitar
per moltes comunitats autònomes, com Andalusia, Aragó i
d'altres. Així mateix, comunitats com Euskadi, Navarra o la
Comunitat Valenciana també tenen en vigor un règim de
concerts per a aquests nivells.
El sector concertat compta amb una gran demanda social a
la nostra comunitat i, a més, és aquell que suposa un major
estalvi als ciutadans de les Illes Balears, donat el menor cost per
lloc escolar. Cada any, l'ensenyament concertat estalvia als
ciutadans més de 50 milions d'euros. Això és eficiència
econòmica i bona administració.
A més, el sector concertat garanteix la llibertat de les
famílies per escollir centre d'acord amb les seves conviccions,
dret fonamental emparat per la Declaració Universal dels Drets
Humans i tot un seguit de tractats internacionals vigents a
Espanya i que, conformement amb l'article 10 de la Carta
Magna, formen part de la Constitució Espanyola.

El Govern ha donat prioritat a despeses i inversions que, al
marge de no poder garantir la seva continuïtat, estan molt lluny
de poder-se qualificar de contenció pressupostària i de bona
administració. Dos exemples en són el Pla 0-3, un nivell ni
obligatori ni gratuït, que ha suposat un enorme dèficit públic per
a la CAIB i per als ajuntaments i el tancament de molts de
centres privats, sense cap benefici concret per a les famílies, i
els 27 milions d'euros que el Govern ha destinat a l'adquisició
d'ordinadors per a alumnes de 5è i 6è de Primària, sense poder
garantir la continuïtat del programa i discriminant els alumnes
de la concertada en no finançar les xarxes wi-fi, els projectors
ni les pissarres digitals d'aquests centres.
En aquests moments està a punt de ser promulgat un nou
reial decret estatal que aprovarà el Reglament de Normes
Bàsiques de Concerts Educatius que substituirà el de 1985 i al
qual s'hauran de subjectar totes les comunitats autònomes. No
té, per tant, sentit elaborar un decret de concerts educatius a les
Illes Balears, a escassos mesos d'unes eleccions autonòmiques
i basant-se en una norma que està a punt de ser derogada.
No existeix, tampoc, cap buit legal. A les Illes Balears hi ha
dos decrets que regulen els concerts de segon cicle d'Educació
Infantil (Decret 38/1998) i de Batxillerat i FP (Decret 22/2007)
que complementen perfectament la legislació estatal i que
conformen un marc legal complet per a la regulació dels
concerts.
En conseqüència, a proposta dels diputats d'Unió
Mallorquina, el Parlament de les Illes Balears aprova la següent
Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears s'adhereix a la recentment
constituïda Plataforma en defensa de l'ensenyament concertat i
fa seves les reivindicacions i demandes d'aquesta plataforma
conformada por vuit entitats representatives dels titulars de
centres, entitats patronals, sindicats i federacions de famílies de
l'ensenyament concertat.
2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears perquè retiri
immediatament l'actual projecte de decret de concerts educatius.
3. El Parlament insta el Govern de les Illes Balear que s’esperi
a la vigència del nou Reglament de Normes Bàsiques Estatals
per elaborar, si de cas, un decret autonòmic i que aquest futur
decret autonòmic s'elabori amb el consens del sector concertat,
centres, professorat, personal d’administració i serveis, personal
específic dels centres d’Educació Especial i famílies.
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4. El Parlament reconeix l’aportació del sector concertat a
l’estalvi econòmic i la contenció pressupostària i insta el
Govern de les Illes Balears que es treballi per equiparar aquesta
contenció en altres partides del pressupost de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
5. El Parlament insta el Govern que mantengui la vigència de la
totalitat d’acords signats amb el sector concertat i els apliqui en
els seus termes, per tal d’equiparar definitivament les
condicions de treball i econòmiques del personal dels centres
privats concertats i dels públics.
6. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a la
derogació immediata dels reglaments que estableixen els retalls
a les retribucions del professorat dels centres concertats, i que
renunciï a cap altre retall mentrestant no s’assoleixi l’esmentada
equiparació prevista a l'article 117 de la Llei Orgànica
d'educació.

suposat alt cost d'implantació. Es tracta del primer cop que un
govern espanyol intenta impedir que una ILP arribi a ser
tramitada al Congrés. La Mesa del Congrés espanyol no ha
acceptat la motivació del Ministeri de Presidència i li ha
demanat una ampliació i més detall en els seus arguments, per
tant, actualment la ILP segueix el seu tràmit parlamentari.
Per tot això, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, considera convenient un pronunciament al respecte
del Parlament de les Illes Balears, per la qual cosa presenta al
debat de la Comissió d'Educació i Cultura el següent
Acord
El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport a la
iniciativa legislativa popular sobre televisió sense fronteres i
subratlla el relleu que tendria la seva aprovació per a la
promoció i la protecció de la nostra cultura.

7. El parlament insta el Govern de les Illes Balears que acabi
amb l'assetjament al sector concertat i amb l'adopció de mesures
discriminatòries contra els centres, professors, personal
d’administració i serveis i especialitzat dels centres d’educació
especial, alumnes i les seves famílies.
Palma, a 19 de novembre de 2010.
Els diputats:
Josep Melià i Ques.
Isabel Alemany i Moyà.
Maria Antònia Sureda i Martí.
El portaveu:
Josep M. Mayans i Serra.
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Palma, a 19 de novembre de 2010.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Drets Humans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
El 26 de maig de 2009 va ser admesa a tràmit pel Congrés
de Diputats la iniciativa legislativa popular "Televisió sense
fronteres: l'espai de comunicació de les llengües catalana, basca
i gallega", que té com a objectiu bàsic garantir la recepció
directa de les emissions de ràdio i televisió a totes les
comunitats que comparteixen una mateixa llengua, en
coherència amb els principis que propugna la UE en la directiva
de serveis de mitjans audiovisuals sense fronteres (directiva
2007/65/CE del Parlament Europeu i el Consell), entre d'altres,
i dotant de contingut el mandat constitucional de protegir la
riquesa lingüística de l'Estat.
Així mateix, aquesta iniciativa legislativa també responia a
la necessitat d'adaptar el marc legislatiu vigent als canvis
tecnològics i d'emissió i distribució de continguts comunicatius
que s'estan produint al conjunt de l'Estat espanyol.
La iniciativa ha complert el requisit legal de replegar més de
500.000 signatures per ser debatuda a les Corts Generals. Això
no obstant, el passat 18 d'octubre el Ministeri de la Presidència
va presentar a la Mesa del Congrés un informe en el qual
demanava a la Mesa la retirada de la iniciativa adduint un

Aquest any 2010 es compleix el noranta-cinquè aniversari
del genocidi armeni, considerat un dels grans genocidis de l'edat
contemporània.
Entre els anys 1915 i 1921 tingué lloc un conjunt de
matances i deportacions de la població armènia de l'actual
territori de Turquia, especialment durant el règim dels Joves
Turcs, que si bé en els seus inicis pretenien democratitzar
l'estructura de l'imperi otomà, ben aviat derivaren cap a la
consolidació d'un estat culturalment homogeni i refusaren les
reivindicacions armènies, tot iniciant un seguit de detencions en
massa, deportacions i assassinats d'aquesta població. Es calcula
que al voltant de 800.000 armenis van poder arribar als centres
de deportació de Síria, 300.000 a l'Armènia russa, mentre que
1.500.000 van perdre la vida.
El reconeixement d'aquests fets com a genocidi és necessari
per preservar la memòria de les víctimes i perquè la preservació
de fets com aquests és necessària per prevenir-ne la repetició.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds presentam la següent:
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Proposta d'acord

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix, d'acord amb el
contingut de la Resolució del Parlament Europeu de juny de
1987, reafirmada per posteriors resolucions de febrer del 2002
i 2004, que els fets patits per la població armènia entre els anys
1915 i 1921, tenen la consideració d'un veritable genocidi,
d'acord amb la Convenció de les Nacions Unides per a la
prevenció i el càstig del crim de genocidi, adoptada al desembre
de 1904.

Ordre de Publicació

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat de
preservar la memòria de les víctimes del genocidi armeni, per
tal de mantenir viu el rebuig més ferm de les violacions dels
drets humans en el present i en el futur.
3. El Parlament de les Illes Balears donarà trasllat d'aquest
acord a l'Ambaixada d'Armènia a Espanya.
Palma, a 19 de novembre de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A)
RGE núm. 5742/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre la mobilització contra el Partit
Popular convocada per la directora de l'IES Pau Casesnoves
d'Inca.
Així mateix, 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, la Mesa acorda que la solAlicitud de
compareixença indicada es tramiti per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
A la Pregunta RGE núm. 1311/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
instalAlacions de l'EBAP al polígon de Son Rossinyol (II).
(BOPIB núm. 123, de 16 d'abril de 2010).
Quin ha estat el cost de l'equipament (mobiliari,
instalAlacions, material informàtic, etc.) de l'edifici que acull
les noves dependències de l'Escola Balear d'Administració
Pública (EBAP) al polígon de Son Rossinyol de Palma?
El cost de l'equipament de l'edifici que acull les noves
dependències de l'Escola balear d'Administració Pública
(EBAP) al polígon de Son Rossinyol de Palma ha estat de
87.112,75 euros.
No obstant això, la documentació solAlicitada està a la
disposició de l'Hble. Sr. José María Rodríguez i Barberá, del
Grup Parlamentari Popular a les dependències de la Conselleria
d'Innovació, Interior i Justícia, ubicada al carrer Francesc Salvà,
s/n d'Es Pont d'Inca de Marratxí, telèfon 971176402, perquè
pugui fer-hi les consultes que consideri oportunes.
Marratxí, 5 de novembre de 2010.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

B)
RGE núm. 5779/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sra. Consellera
d'Afers Socials, Promoció i Immigració, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre el presumpte
maltractament patit per diverses dones al pis d'acollida "El hilo
de Ariadna" de Palma.
Així mateix, 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, la Mesa acorda que la solAlicitud de
compareixença indicada es tramiti per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
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Resolució de la presidenta del Parlament de les Illes
Balears relativa al procediment a seguir per al control del
principi de subsidiarietat dels projectes d’actes legislatius
de la Unió Europea

A)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició
no de llei RGE núm. 5725/10 .

L’apartat 1 de l’article 5 del Tractat de la Unió Europea
disposa:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2010, atès l'escrit RGE núm. 5741/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, acorda 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, que la
proposició no de llei indicada, en favor de la seguretat jurídica
a les Illes Balears (BOPIB núm. 151, de 19 de novembre
d'enguany) es tramiti per aquest procediment.

“1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige
por el principio de atribución. El ejercicio de las
competencias de la Unión se rige por los principios de
subsidiaridad y proporcionalidad.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

El principi de subsidiarietat està definit al paràgraf 3 de
l’esmentat article, que diu el següent:
“3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los
ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión
intervendrá sólo en caso de que y en la medida en que los
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados
de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel
central ni a nivel regional y local, sino que puedan
alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de
la acción pretendida, a escala de la Unión.

Ordre de Publicació
B)
Tramitació davant la Comissió no permanent de Salut per
a la Proposició no de llei RGE núm. 3507/10 .
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de novembre de 2010, atès l'escrit RGE núm. 5800/10,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acorda que la
proposició no de llei indicada, relativa a millores en els serveis
de tècniques de reproducció assistida a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera (BOPIB núm. 142/2, de 17 de setembre
d'enguany) es tramiti davant la Comissió no permanent de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Resolució de la presidenta del Parlament de les Illes
Balears relativa al procediment a seguir per al control del
principi de subsidiarietat dels projectes d'actes legislatius de
la Unió Europea.
La Presidència del Parlament de les Illes Balears, amb el
parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus, en sengles
reunions de dia 24 de novembre de 2010, dicta la resolució
següent:

Las instituciones de la Unión Europea aplicarán el
principio de subsidiariedad de conformidad con el
Protocolo sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos
nacionales velarán por el respeto del principio de
subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en
el mencionado Protocolo.”
L’article 6 del Protocol sobre l’aplicació del principi de
subsidiarietat i proporcionalitat incorporat al Tractat de Lisboa
estableix:
“Todo Parlamento nacional o toda cámara de uno de estos
Parlamentos podrá, en un plazo de ocho semanas a partir
de la fecha de transmisión de un proyecto de acto
legislativo en las lenguas oficiales de la Unión, dirigir a los
Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la
Comisión un dictamen motivado que exponga las razones
por las que considera que el proyecto no se ajusta al
principio de subsidiariedad. Incumbirà a cada Parlamento
nacional o a cada cámara de un Parlamento nacional
consultar, cuando proceda, a los Parlamentos regionales
que posean competencias legislativas.
Si el proyecto de acto legislativo tiene su origen en un
grupo de Estados miembros, el Presidente del Consejo
transmitirá el dictamen a los Gobiernos de esos Estados
miembros.
Si el proyecto de acto legislativo tiene su origen en el
Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo o el Banco
Europeo de Inversiones, el Presidente del Consejo
transmitirá el dictamen a la institución u órgano de que se
trate.”
Com a conseqüència de l’entrada en vigor del Tractat de
Lisboa l’1 de desembre de 2009, mitjançant la Llei 24/2009, de
22 de desembre, es va modificar la Llei 8/1994, per la qual es va
crear una comissió mixta per a la Unió Europea, per tal de
fer-ne una adaptació al tractat esmentat.
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L’article 6 d’aquesta llei diu:
”1. El Congreso de los Diputados y el Senado, tan pronto
reciban una iniciativa legislativa de la Unión Europea, la
remitirán a los Parlamentos de las Comunidades
Autónomas, sin prejuzgar la existencia de competencias
autonómicas afectadas, a efectos de su conocimiento y de
que, en su caso, puedan remitir a las Cortes Generales un
dictamen motivado sobre la aplicación del principio de
subsidiariedad por la referida iniciativa, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la normativa europea
aplicable en la materia.
2. El dictamen motivado que, en su caso, pueda aprobar el
Parlamento de una Comunidad Autónoma, para que pueda
ser tenido en consideración deberá haber sido recibido en
el Congreso de los Diputados o en el Senado en el plazo de
cuatro semanas desde la remisión de la iniciativa
legislativa europea por las Cortes Generales.
3. Si la Comisión Mixta aprobase un dictamen motivado
sobre la vulneración del principio de subsidiariedad por un
proyecto de acto legislativo de la Unión Europea,
incorporará la relación de los dictámenes remitidos por los
Parlamentos de las Comunidades Autónomas y las
referencias necesarias para su consulta.”
L’article 112 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
disposa el següent:
“El Parlament de les Illes Balears pot ser consultat per les
Corts Generals en el marc del procés de control del principi
de subsidiarietat establert en el dret comunitari.”
No havent-hi norma que reguli en el nostre reglament el
procediment per elaborar un dictamen motivat sobre l’aplicació
del principi de subsidiarietat, aquesta presidència, d’acord amb
el que disposa l’article 31.2 del Reglament, havent obtingut el
parer favorable de la Mesa i la Junta de Portaveus en sessió de
dia 24 de novembre de 2010 dicta la següent
Resolució
1. Havent rebut de les Corts Generals una iniciativa de projecte
d’acte legislatiu de la Unió Europea per tal de ser examinada i
formular-hi les observacions sobre la vulneració del principi de
subsidiarietat, es procedirà d’acord amb les següents normes:
a) Per la Presidència del Parlament o per l’Oficialia Major,
si fos aquest òrgan al qual s’hagués tramès la iniciativa, amb el
coneixement previ de la Presidència, es procedirà a registrar el
document rebut per via telemàtica i es remetrà també per via
telemàtica a tots els membres de la comissió que la Presidència
consideri competent per raó de la matèria, als grups
parlamentaris i al Govern de les Illes Balears per tal que en
manifesti el criteri en relació amb l’aplicació del principi de
subsidiarietat i la seva vulneració, si n’és el cas.

b) La Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, podrà
acordar que el dictamen s’aprovi en Plenari o en la comissió que
ha conegut l’assumpte. La tramitació d’aquest es farà pel
procediment d’urgència.
c) La Presidència de la comissió donarà prioritat a la
tramitació d’aquesta iniciativa i convocarà la Mesa per tal de
fixar un ordre del dia a l’efecte d’analitzar els documents
tramesos i d’elaborar i d’aprovar, si pertoca, el dictamen
motivat. Aquesta iniciativa es tramitarà dins els vint dies hàbils
comptats a partir de la recepció del document al Registre del
Parlament.
d) Els grups parlamentaris disposaran de 15 dies hàbils des
de la recepció del document via telemàtica per fer-hi propostes
o observacions.
e) El criteri del Govern serà remès en el termini de deu dies
hàbils a comptar des de la recepció via telemàtica de la
iniciativa. Aquest criteri serà immediatament tramès als grups
parlamentaris.
f) La comissió analitzarà els documents que s’hagin
presentat en relació amb el compliment del principi de
subsidiarietat i aprovarà el dictamen raonat, tret que l’hagi
d’aprovar el plenari.
En aquest darrer supòsit per la Presidència de la comissió es
traslladarà el dictamen raonat a la Presidència del Parlament per
tal que aquesta l’incorpori a la primera sessió plenària.
2. En el supòsit que la iniciativa sigui tramesa al Parlament en
un període fora de sessions, la Presidència de la cambra
convocarà la Mesa, la Junta de Portaveus i la Diputació
Permanent per tal que, si s’escau, es convoquin sessions
extraordinàries que possibilitin la tramitació de la iniciativa i
l’aprovació, si pertoca, del dictamen.
Acordada la celebració de sessió extraordinària, la Mesa
habilitarà els dies necessaris per dur a terme la tramitació de la
iniciativa.
3. La Presidència del Parlament trametrà el dictamen aprovat
pel plenari o per la comissió, segons el cas, via telemàtica sense
perjudici de la posterior remissió via ordinària, als efectes que
pugui ser tengut en compte per la Comissió Mixta per a la Unió
Europea quan aprovi el dictamen sobre la vulneració o no per
part del projecte analitzat del principi de subsidiarietat.
A la seu del Parlament, 24 de novembre de 2010.
La presidenta,
Aina Rado i Ferrando.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 149, de 5 de novembre
de 2010.
- Pàg. 5366 i 5386. Respostes a preguntes. Apartat A).
On diu: A les preguntes RGE núm. 3652/10, 3655/10, 3658/10,
3661/10, 3664/10, 3667/10, 3671/10, 2696/10 i 3701/10, ...
Hi ha de dir: A les preguntes RGE núm. 3652/10, 3655/10,
3658/10, 3661/10, 3664/10, 3667/10, 3671/10, 2696/10 i
3703/10, ...
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