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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
23 de novembre de 2010, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 5712/10, relativa a política del Govern respecte del
sector agrari de les Illes Balears, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a donar compliment, en coordinació amb els
consells insulars,  a les resolucions núm. 136, 137, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 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 tal, apostant 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 de productes
locals a totes les institucions públiques de les Illes Balears i en
un termini de dos mesos presentar un pla de com hem de
promoure i potenciar els productes locals a les institucions de
les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 30 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
23 de novembre de 2010, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 5607/10, relativa a

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2011, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears lamenta i condemna el

fet que el Govern de les Illes Balears defugi la seva
responsabilitat de presentar, abans del dia 30 d'octubre, els
pressuposts del proper any davant el Parlament de les Illes
Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears constata i declara que la
no presentació dels pressuposts suposa un greu dèficit polític
atès que el debat, discussió i aprovació o no dels pressuposts
constitueix una de les activitats més importants de la cambra i
respon a l'essencial necessitat de que els representants dels
ciutadans puguin debatre els comptes que el Govern pretén
manejar el proper any. No presentar els pressuposts exigeix una
amplíssima justificació tota vegada que es furta al Parlament la
seva missió essencial d'aprovació legislativa i a la vegada el
control de l'acció de govern.

3. El Parlament de les Illes Balears constata la debilitat del
Govern de les Illes Balears que abans de debatre uns
pressuposts imposa una pròrroga dels actuals, sabent que amb
això es perjudiquen els interessos generals dels ciutadans de les
illes, exhibint, a més a més, un pobre talant democràtic quan
defuig la seva principal obligació anual amb el Parlament.

4. El Parlament de les Illes Balears reprova el conseller
d’Economia i Hisenda del Govern de les Illes Balears pel seu
desinterès en el funcionament democràtic de les nostres
institucions furtant al Parlament el debat i la tramitació del
Projecte de llei de pressuposts de la comunitat autònoma."

A la seu del Parlament, 30 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 1

de desembre de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm.
4778/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
les ajudes per a la lluita contra l'erosió i el manteniment del
paisatge en medis de cultius llenyosos a terrasses i pendents.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Presidència, Albert Moragues i Gomila.
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Intervingué en torn de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Antoni Garcías i Simón del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Jaume Font
i Barceló i Albert Moragues i Gomila.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 1 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5738/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a modernització turística a Eivissa.
(BOPIB núm. 151, de 19 de novembre de 2010).

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 1 de desembre 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 23

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5751/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pròrroga pressupostària i atur.
(BOPIB núm. 151, de 19 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 1 de desembre 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 23

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5757/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament del pacte
local. (BOPIB núm. 151, de 19 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 1 de desembre 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 23

de novembre de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 151, de 19 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 1 de desembre 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 23

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5750/10,
de l'Hble. Sra. Diputada 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.
(BOPIB núm. 151, de 19 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 1 de desembre 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 23

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5755/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a World Travel Market.
(BOPIB núm. 151, de 19 de novembre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme i Treball.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre 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 23

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5759/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa
a energies renovables. (BOPIB núm. 151, de 19 de novembre de
2010).

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 1 de desembre 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 23

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5756/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a obres del dic de Ciutadella.
(BOPIB núm. 151, de 19 de novembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre 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 23

de novembre de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 151, de 19 de
novembre de 2010).

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 1 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de novembre de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 151,
de 19 de novembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5657/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a disminució del dèficit d'algunes
conselleries. (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

de novembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5659/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a responsabilitat del Govern de
les Illes Balears quant a política pressupostària. (BOPIB núm.
150, de 12 de novembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el ple RGE núm. 5748/10 i 5753/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de novembre de 2010, quedaren ajornades a petició del
Govern mitjançant l'escrit RGE núm. 5781/10, les preguntes
esmentades, presentades, respectivament, pels diputats Josep .
Gornés i Hachero i Isabel Llinás i Warthmann, ambdós del Grup
Parlamentari Popular, i relatives a condicions que reuneix el
Museu de Menorca com a centre museístic, i a actuació de la
directora de l'IES Pau Casesnoves d'Inca (BOPIB núm. 151, de
19 de novembre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la  Proposició no de llei RGE núm. 5605/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de novembre de 2010, quedà ajornada a petició del Grup
Parlamentari Popular, aprovada per assentiment de tota la
cambra, la proposició no de llei esmentada, relativa a política
educativa del Govern de les Illes Balears (BOPIB núm. 150, de
12 de novembre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears

amb motiu del 25 de novembre, dia internacional contra la
violència de gènere.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de novembre de 2010, s'aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

“Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la
Violència de Gènere.

Des del Parlament de les Illes Balears volem fer una crida a
la conscienciació colAlectiva de la ciutadania contra la violència
de gènere, instant la població en general a participar en tots els
actes que s’organitzin per commemorar aquest dia; no podem
consentir que aquesta situació segueixi mantenint-se i hem de
posar, tots i totes, la nostra més enèrgica obstinació a trencar
aquesta dinàmica criminal, i protegir les víctimes. Totes les
víctimes.

En aquest dia, les dones i homes que formem part d’aquest
parlament i que representem tota la ciutadania, volem mostrar
el nostre reconeixement al coratge i la valentia de tantes dones
que, dia a dia, aconsegueixen superar la por i les barreres -
psicològiques, socials, familiars, religioses...- aixecades al llarg
dels segles de dominació masclista, per rebelAlar-se contra el seu
maltractador i portar-lo davant la justícia.

Des del convenciment que avui tenim, més que mai és
necessària la complicitat de tots els homes i dones d’aquest país
per lluitar contra aquesta violència. Perquè el problema és de
tots i totes no només de les víctimes; és també de tota la
societat, el deure de denunciar-lo. Si davant una agressió girem
el cap i callem, estem colAlaborant a crear espais d’impunitat per
als agressors i a incrementar el sofriment de les víctimes, en la
seva majoria dones però també dels seus fills i filles.

En el que va d’any, 60 dones, 2 a la nostra comunitat, i 4
nens i nenes han estat assassinats per violència masclista. I es
calcula que, aproximadament, 800.000 nens sofreixen, en el seu
entorn i amb gran intensitat, la violència de gènere. Aquests
menors necessiten una protecció especial i el suport de tota la
ciutadania per sortir de l’espiral de violència que sofreixen, han
sofert o sofriran.

Sabem que els nens i nenes que creixen en llars on es viu la
violència de gènere pateixen seqüeles que poden durar-los tota
la vida. Disminució del rendiment escolar, insomni, malsons,
fòbies, ansietat, agressivitat..., són només alguns dels símptomes
que presenten els i les menors que han conviscut amb aquesta
xacra. A més, l’aprenentatge de models violents i rols de gènere
erronis poden conduir-los a repetir aquestes conductes, tant en
el paper de víctima com en el d’agressor, amb la consegüent
reproducció de la violència de gènere.

La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de
Protecció Integral contra la Violència de Gènere, que va ser
aprovada en el Congrés dels Diputats per tots els grups polítics,
no només protegeix les dones, sinó també aquestes víctimes
infantils de la violència de gènere.

El passat mes d’abril, el Govern d’Espanya va promoure
destinar un pressupost específic per a la prevenció i protecció de
les víctimes infantils de la violència de gènere i va elaborar un
Protocol d’actuació per a les comunitats autònomes, que ara
aquestes han d’engegar de manera urgent. A la nostra comunitat
autònoma, el desembre del 2009 s’aprovà el Protocol
interinstitucional de detecció, prevenció i atenció de la violència
masclista i en casos d’atacs sexuals de les Illes Balears, en el
qual han participat més de 18 institucions públiques.

Però no n’hi ha prou amb la protecció institucional, per més
que aquesta existeixi i sigui cada vegada major: la denúncia és
l’única porta per engegar tot el sistema de protecció, tant per a
les dones com per a tot el seu entorn. I aquest any assistim a un
trist escenari: la majoria de les dones assassinades no havien
denunciat els seus maltractadors i, per tant, no havien pogut ser
protegides. El silenci és el millor còmplice dels maltractadors
perquè els proporciona la total impunitat i una àmplia llibertat
per cometre els seus brutals actes. Per això és tan important la
denúncia dels agressors.
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Des del Parlament de les Illes Balears volem fer una crida a
la consciència de tota la ciutadania d’aquest país per mobilitzar-
nos contra els maltractadors, perquè no trobin cap escletxa
d’impunitat per als seus terribles actes.

I tot això amb la lleialtat i corresponsabilitat de totes les
administracions, amb la unitat de totes les forces polítiques
contra el maltractament, amb el Poder Judicial aplicant la Llei
Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència
de Gènere i amb l’esforç i compromís de tots aconseguirem
eradicar la violència de gènere.

A la seu del Parlament, a 23 de novembre del 2010.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre 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 no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre de 2010, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5543/10,
relativa a millora de l'assistència sociosanitària, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears que es desenvolupi el Pla d'acció sanitària aprovat
el mes de maig de 2010 per tal de coordinar i establir els
protocols d'assistència a malalts crònics per a les Illes Balears,
amb especificitat per a cada illa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
tenir, en la mesura de les seves possibilitats, una major
implicació en l'assistència sociosanitària a les illes d'Eivissa,
Menorca i Formentera."

A la seu del Parlament, 24 de novembre de 2010.
El secretari de la comissió:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
La presidenta de la comissió:
Rosamaria Alberdi i Castell.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre de 2010, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5217/10,
relativa a pujada de taxes i cogestió aeroportuària, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de

l’Estat que la Llei de pressuposts generals per a l’any 2011 no
estableixi cap increment de les taxes aeroportuàries que
s’apliquen als aeroports de les Illes Balears, atenent la seva
especificitat tant econòmica com social.

2. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern
espanyol que hi hagi un tractament especial pels aeroports
insulars, atesa la seva especificitat tant econòmica com social i
s’estableixin diferents categories de taxes, distingint entre taxes
en temporada d’estiu i taxes en temporada d’hivern, per ajudar
la desestacionalització turística.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
que la futura llei de modernització dels aeroports espanyols
declari Societats de Gestió Individual els aeroports de les Illes
Balears i que se’ls apliqui un sistema tarifari propi que permetrà
establir distints preus pels diferents serveis que es donen a un
aeroport."

A la seu del Parlament, 30 de novembre de 2010.
La secretària de la comissió:
Maria Antònia Sureda i Martí.
La presidenta de la comissió:
Aina Crespí i Prunés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre de 2010, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 5508/10, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a remissió del contracte de
modificació de la concessió per a la construcció, el manteniment
i l'explotació del nou Hospital de Son Dureta a Son Espases.
(BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

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

Treball, davant la Comissió de Turisme, sobre l'esborrany del
decret de classificació (RGE núm. 5225/10).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 25 de novembre de 2010, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Turisme i Treball,
qui, acompanyada del director general de Desenvolupament
Turístic i de la directora tècnica de la conselleria, informà sobre
el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 5016/10.

 A la Comissió d 'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre de 2010, quedà
ajornada, a petició del Grup parlamentari Mixt, la proposició no
de llei esmentada, relativa a mesa d'estudi sobre els usos de
l'edifici de Son Dureta, publicada al BOPIB núm. 147, de 22
d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de desembre de 2010, d'acord amb els articles 125 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 5871/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, per la qual es deroga la Llei 9/10, de
27 de juliol, amb la finalitat de protegir la zona de Son Bosc a
l'Albufera de Mallorca.

Palma, a 1 de desembre 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 125 i 126 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
següent:

PROPOSICIÓ DE LLEI PER LA QUAL ES DEROGA
LA LLEI 9/10, DE 27 DE JULIOL, A FI DE PROTEGIR

LA ZONA DE SON BOSC DE L'ALBUFERA DE
MALLORCA

Exposició de motius

La Convenció sobre Zones Humides d'importància
internacional, especial com a hàbitat d'aus aquàtiques
(coneguda com Conveni Ramsar, 1971) és un tractat
intergovernamental que ha de servir de marc per a l'acció de les
diverses autoritats dels estats signants i per a la cooperació
internacional en pro de la conservació i l'ús racional de les zones
humides; de fet, havent-s'hi adherit 160 estats, el seu abast és
pràcticament universal. Espanya és part de la Convenció per
Instrument d'Adhesió publicat en el BOE de 20 d'agost de 1982,
i l'Albufera és un dels llocs inclosos d'antuvi (Acord del Consell
de Ministres de 28 de juliol de 1989, BOE de 8 de maig), a més
de formar part de la Xarxa Natura 2000 (Codi ES00000038)
coma ZEPA i LIC.

La convenció, ateses les denúncies rebudes per l'afecció del
projecte de camp de golf de Son Bosc sobre la zona protegida,
envià una missió d'assessorament (MAR), número 68, sobre la
zona humida d'importància internacional (lloc Ramsar),
S'Albufera de Mallorca. La MAR ha emès un escrit contundent
de recomanacions (novembre 2010) que conclou la
incompatibilitat entre el projecte de camp de golf i la
preservació de la zona protegida, un document que ha de
comportar conseqüències sobre la normativa de protecció de
l'espai.

La MAR coincideix amb els informes tècnics que afirmen
que "la zona de Son Bosc és part integral de l'ecosistema de
S'Albufera" i recomana recuperar la delimitació del parc natural
de l'any 2003 (recomanacions 1, 3 u 7), dóna suport a la
preparació del Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN),
acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 26 de febrer
de 2010, i a l'ampliació de la ZEPA, acord del Consell de
Govern de 9 de juliol de 2010; és més, proposa l'ampliació del
LIC (recomanació 9).

Així mateix, la MAR reclama la derogació immediata de la
Llei 9/2010, de 27 de juliol, de declaració d'interès autonòmic
de la construcció del camp de golf de Son Bosc (recomanació
3), apelAlant a les exigències de la Llei bàsica 42/2007, de 13 de
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i als
articles 6.1 i 6.2 de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hàbitats),
i al principi de precaució que regeix en matèria ambiental,
d'acord amb els criteris àmpliament admesos en la comunitat
internacional, com a mínim a partir de la Cimera de Río.
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Així doncs, el compliment efectiu del tractat internacional
de la Convenció sobre zones humides d'importància
internacional (Ramsar), exigeix la derogació de la Llei 9/10, de
27 de juliol, i aquest és l'objecte exclusiu d'aquesta llei, sense
perjudici del compliment de la resta de recomanacions de la
MAR, que correspon al Govern.

Article únic

Queda derogada la Llei 9/10, de 27 de juliol, de declaració
d'interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son
Bosc.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà que s'hagi publicat al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 24 de novembre de 2010.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5817/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoletes infantils de Menorca (III). (Mesa d'1 de desembre de
2010).

RGE núm. 5818/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre d'espectadors (IV). (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5819/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoletes infantils de Menorca (I). (Mesa d'1 de desembre de
2010).

RGE núm. 5820/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoletes infantils de Menorca (II). (Mesa d'1 de desembre de
2010).

RGE núm. 5821/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre de visitants (VIII). (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5822/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre d'espectadors (I). (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5823/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre de visitants (VII). (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5824/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre d'espectadors (II). (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5825/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre d'espectadors (III). (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5826/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre de visitants (IV). (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5827/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre de visitants (VI). (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5828/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre de visitants (III). (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5829/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre de visitants (V). (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5830/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre de visitants (II). (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5831/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre de visitants (I). (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5836/10, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes de noves tecnologies finançats amb càrrec a les
inversions estatutàries. (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5837/10, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes previstes per als comerços de Balears per a noves
tecnologies. (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5838/10, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost per al pla d'impuls de les noves tecnologies. (Mesa
d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5839/10, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Parc Bit d'Alaior. (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5840/10, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
antena única a Monte Toro (Menorca). (Mesa d'1 de desembre
de 2010).
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RGE núm. 5841/10, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  pla
d'impuls de les noves tecnologies a Menorca. (Mesa d'1 de
desembre de 2010).

RGE núm. 5843/10, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consulta de cardiologia a Ciutadella. (Mesa d'1 de desembre
de 2010).

RGE núm. 5844/10, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visites al servei de cardiologia. (Mesa d'1 de desembre de
2010).

RGE núm. 5845/10, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei de cardiologia a Menorca. (Mesa d'1 de desembre de
2010).

RGE núm. 5906/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
voluntariat en casos de pacients crònics i terminals. (Mesa d'1
de desembre de 2010).

RGE núm. 5907/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora del protocol d'atenció en els casos d'agressions
sexuals. (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5911/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunions del Consell de la salut. (Mesa d'1 de desembre de
2010).

Palma, a 1 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat econòmica va invertir el Govern de les Illes
Balears, tant en inversions com en manteniment, per a les
escoletes infantils de Menorca des de juliol de 2007 a novembre
de 2010?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Per tal de conèixer la incidència que la crisi econòmica ha
pogut tenir sobre els usuaris de les activitats culturals
organitzades per les entitats de les quals participa el Govern de
les Illes Balears, quants espectadors han assistit a les activitats
gestionades per la Fundació Teatre del Mar l'any 2008 i l'any
2009?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat econòmica va invertir el Govern de les Illes
Balears, tant en inversions com en manteniment, per a les
escoletes infantils de Menorca la legislatura 1999-2003?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat econòmica va invertir el Govern de les Illes
Balears, tant en inversions com en manteniment, per a les
escoletes infantils de Menorca la legislatura 2003-2007?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència que la crisi econòmica ha
pogut tenir sobre els usuaris de les activitats culturals
organitzades per les entitats de les quals participa el Govern de
les Illes Balears, quants visitants han rebut els centres gestionats
per la Fundació Robert Graves l'any 2008 i l'any 2009?
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Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència que la crisi econòmica ha
pogut tenir sobre els usuaris de les activitats culturals
organitzades per les entitats de les quals participa el Govern de
les Illes Balears, quants espectadors han assistit a les activitats
gestionades per la Fundació Àrea de Creació Artística l'any
2008 i l'any 2009?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència que la crisi econòmica ha
pogut tenir sobre els usuaris de les activitats culturals
organitzades per les entitats de les quals participa el Govern de
les Illes Balears, quants visitants han rebut els centres gestionats
per la Fundació Es Baluard, Museu d'Art Contemporani l'any
2008 i l'any 2009?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència que la crisi econòmica ha
pogut tenir sobre els usuaris de les activitats culturals
organitzades per les entitats de les quals participa el Govern de
les Illes Balears, quants espectadors han assistit a les activitats
gestionades pel Consorci Fundació Pública Balears l'any 2008
i l'any 2009?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència que la crisi econòmica ha
pogut tenir sobre els usuaris de les activitats culturals
organitzades per les entitats de les quals participa el Govern de
les Illes Balears, quants espectadors han assistit a les activitats
gestionades per la Fundació Menorquina de l'Òpera l'any 2008
i l'any 2009?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència que la crisi econòmica ha
pogut tenir sobre els usuaris de les activitats culturals
organitzades per les entitats de les quals participa el Govern de
les Illes Balears, quants visitants han rebut els centres gestionats
pel Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia l'any 2008 i l'any
2009?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència que la crisi econòmica ha
pogut tenir sobre els usuaris de les activitats culturals
organitzades per les entitats de les quals participa el Govern de
les Illes Balears, quants visitants han rebut els centres gestionats
per la Fundació Coll Bardolet l'any 2008 i l'any 2009?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència que la crisi econòmica ha
pogut tenir sobre els usuaris de les activitats culturals
organitzades per les entitats de les quals participa el Govern de
les Illes Balears, quants visitants han rebut els centres gestionats
pel Consorci Castell de Sant Carles l'any 2008 i l'any 2009?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència que la crisi econòmica ha
pogut tenir sobre els usuaris de les activitats culturals
organitzades per les entitats de les quals participa el Govern de
les Illes Balears, quants visitants han rebut els centres gestionats
pel Consorci del Museu Torrens Lladó l'any 2008 i l'any 2009?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
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.

Per tal de conèixer la incidència que la crisi econòmica ha
pogut tenir sobre els usuaris de les activitats culturals
organitzades per les entitats de les quals participa el Govern de
les Illes Balears, quants visitants han rebut els centres gestionats
pel Consorci del Museu Militar de Menorca l'any 2008 i l'any
2009?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants visitants van rebre els centres gestionats pel
Consorci del Museu Militar de Menorca i del Patrimoni Històric
Militar del Port de Maó durant l'any 2007?

Palma, a 17 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
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.

Quins són els projectes de noves tecnologies que s'han
presentat per a Menorca per ser finançats amb càrrec a les
inversions estatutàries?

Palma, a 23 de novembre de 2010.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
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 ajudes estan previstes per als comerços de les Illes
Balears per poder instalAlar noves tecnologies?

Palma, a 23 de novembre de 2010.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin pressupost per al 2010 s'ha destinat al Pla d'impuls de
noves tecnologies de les Illes Balears?



5516 BOPIB núm. 153 -  3 de desembre de 2010

Palma, a 23 de novembre de 2010.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin pressupost està destinat per al 2010 per a la posada en
funcionament del Parc Bit d'Alaior?

Palma, a 23 de novembre de 2010.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
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 gestions s'han fet a Menorca per aconseguir una
antena única al Monte Toro de Menorca?

Palma, a 23 de novembre de 2010.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
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 actuacions s'han dut a terme a Menorca amb càrrec
al Pla d'impuls de les noves tecnologies de les Illes Balears?

Palma, a 23 de novembre de 2010.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ofereix consulta de cardiologia a Ciutadella per part de
l'ibsalut? En cas afirmatiu, quin ha estat el nombre de visites per
any des del mes de gener de 2008?

Palma, a 23 de novembre de 2010.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes visites de cardiologia s'han efectuat a Menorca des
del mes de gener de 2008? Feu-ne la relació mes per mes.

Palma, a 23 de novembre de 2010.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
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.

Com està organitzat el servei de cardiologia que s'ofereix a
Menorca?

Palma, a 23 de novembre de 2010.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
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 accions ha portat a terme la Conselleria de Salut per
incentivar el paper actiu del voluntariat en casos de pacients
crònics i terminals?

Palma, a 29 de novembre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
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.
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Quines accions ha portat a terme la Conselleria de Salut per
millorar el protocol d'atenció en els casos d'agressions sexuals?

Palma, a 29 de novembre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes vegades s'ha reunit el Consell de salut de les Illes
Balears durant aquesta legislatura?

Palma, a 29 de novembre de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5932/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a Informe Ramsar. (Mesa de 1 de
desembre de 2010).

RGE núm. 5933/10, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
retirada de les terres del camp de golf de Platja d'en Bossa.
(Mesa de 1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5937/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a foment del comerç urbà i rural a les Illes. (Mesa de
1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5938/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Garcías
i Simón, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment en el pagament als pagesos. (Mesa de 1 de
desembre de 2010).

RGE núm. 5939/10, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòria del FOMIT. (Mesa de 1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5940/10, de l'Hble. Sra. Diputada María Luisa
Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fons de l'Arxiu del Regne de Mallorca. (Mesa de 1 de
desembre de 2010).

RGE núm. 5941/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
dels acords adoptats pel Ple del Parlament per part del Govern
de les Illes Balears. (Mesa de 1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5942/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accés a l'Hospital de Son Espases. (Mesa de 1 de desembre de
2010).

RGE núm. 5943/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport a programes de tecnificació esportiva a Eivissa. (Mesa
de 1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5944/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
restriccions econòmiques i socials impulsades per la Unió
Europea. (Mesa de 1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5945/10, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aportacions al Pla insular de cooperació Menorca per a
l'any 2011. (Mesa de 1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5946/10, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs
i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en relació al maltractament d'unes dones a un pis
d'acollida. (Mesa de 1 de desembre de 2010).

Palma, a 1 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de
l'informe emès per Ramsar (novembre 2010) en relació a la
zona humida de S'Albufera de Mallorca?

Palma, a 1 de desembre de 2010.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin moment es troba la tramitació del procés de retirada
de les terres del camp de golf de Platja d'en Bossa?
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Palma, a 1 de desembre de 2010.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines  mesures porta a terme la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia per tal de fomentar el comerç urbà i rural en
el conjunt de les nostres illes?

Palma, a 30 de novembre de 2010.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

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 valoració fa el Govern de les Illes Balears del
compliment en els pagaments dels ajuts als pagesos de les Illes
Balears?

Palma, a 30 de novembre de 2010.
El diputat:
Antoni Garcías i Simón.

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.

Quina ha estat la resposta dels municipis de les Illes Balears
a la convocatòria del FOMIT?

Palma, a 30 de novembre de 2010.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la situació actual i l'estat de les obres del fons de
l'Arxiu del Regne de Mallorca?

Palma, a 30 de novembre de 2010.
La diputada:
María Luisa Morillas i Navarro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin grau de compliment considera el Molt Hble. Sr.
President del Govern que han de tenir els acords adoptats pel
Ple del Parlament de les Illes Balears?

Palma, a 1 de desembre de 2010.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al conseller de Medi Ambient i
Mobilitat l'accés a l'Hospital de Son Espases?

Palma, a 1 de desembre de 2010.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin serà el suport que pensa donar el Govern de les Illes
Balears aquesta temporada als programes de tecnificació
esportiva que es desenvolupen a l'illa d'Eivissa i que ara
pertanyen a l'EBE?

Palma, a 1 de desembre de 2010.
La diputada: 
Catalina Palau i Costa.
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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.

De quina manera afectaran a l'economia de les Illes Balears
les restriccions econòmiques i socials impulsades per la Unió
Europea?

Palma, a 1 de desembre de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears pel
que fa a la seva aportació econòmica per tal de desenvolupar el
Pla insular de cooperació Menorca de l'any 2011?

Palma, a 1 de desembre de 2010.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Avui fa sis mesos que es va denunciar el cas d'unes dones
que varen ser maltractades pel gerent d'un pis d'acollida
gestionat per la Federació de Gais, Lesbianes i Transsexuals de
les Illes Balears. Quines actuacions ha fet el Govern envers les
denúncies rebudes?

Palma, a 1 de desembre de 2010.
La diputada:
Isabel Llinàs i Wartmann.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5908/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tramesa de la documentació relativa al nou Hospital
de Son Espases per part de la Conselleria de Salut, a tramitar
pel procediment d'urgència. (Mesa d'1 de desembre de 2010).

Palma, a 1 de desembre 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.

Atesa la posada en funcionament del nou Hospital de Son
Dureta a Son Espases, es fa del tot necessari conèixer el més
aviat possible el nou contracte de construcció, manteniment i
explotació que vincula el Govern amb l'empresa concessionària,
així com la resta de documentació que té solAlicitada el Grup
Parlamentari Popular.

Exposició de motius

Ateses les solAlicituds de documentació presentades pel Grup
Parlamentari Popular en relació amb diversos aspectes que
afecten la tramitació i el procés seguit en la construcció i
l'explotació del nou Hospital de Son Dureta a Son Espases.

Atès que, concretament, per part d'aquest grup parlamentari
s'ha solAlicitat la còpia del contracte de modificació de la
concessió per a la construcció, el manteniment i l'explotació de
serveis no clínics del nou Hospital de Son Dureta a Son
Espases, sense que per part del Govern, tot i estar signat i
formalitzat des de fa mesos, s'hagi facilitat la documentació
esmentada.

Atès el dret que assisteix els parlamentaris a recaptar del
Govern la documentació necessària per tal de poder dur a terme
la seva funció de control a l'executiu i atès que ja s'han complert
amb escreix els terminis reglamentaris per tal que el Govern
remeti aquesta documentació.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a remetre, el més aviat possible, la documentació
solAlicitada pel Grup Parlamentari Popular en relació amb el nou
Hospital de Son Dureta a Son Espases que en aquests moments
resta pendent de resposta.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i concretament la Conselleria de Salut, a remetre, en un
termini màxim de 15 dies, còpia completa del contracte de
modificació de la concessió per a la construcció, el manteniment
i l'explotació de serveis no clínics del nou hospital de Son
Dureta a Son Espases, a tots els grups parlamentaris del
Parlament de les Illes Balears.
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Palma, a 29 de novembre de 2010.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5867/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a descomptes del peatge del túnel per a les empreses de Sóller
i Fornalutx, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5877/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a música tradicional eivissenca als conservatoris de Música i
Dansa, amb tramitació davant la Comissió Cultura, Educació
i Esports. (Mesa d'1 de desembre de 2010).

RGE núm. 5889/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a estudi econòmic i revisió de finançament de l'Hospital
residència assistida de Cas Serres d'Eivissa, amb tramitació
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa d'1 de
desembre de 2010).

RGE núm. 5890/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a retirada dels anuncis de prostitució als mitjans de
comunicació, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa d'1 de desembre de 2010).

Palma, a 1 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Exposició de Motius

Vist que d'ençà de la posada en funcionament del túnel de
Sóller s'ha mantingut el criteri d'aplicació del descompte del
peatge a les persones jurídiques sempre que tenguessin el seu
domicili social a Sóller o Fornalutx i sempre que el xofer del
vehicle en qüestió fos resident en aquesta ciutat.

Vist que s'ha fet públic o està en estudi que aquest criteri
sigui modificat i, per tant, que moltes d'empreses solleriques es
deixin de beneficiar d'aquest descompte.

Vist que en temps de crisis econòmica i en moments en què
precisament el que es vol és donar viabilitat econòmica a una
zona d'especial valor ambiental i paisatgístic, com demostren
iniciatives com la declaració de Patrimoni de la Humanitat de

la Serra de Tramuntana, no té lògica aprovar mesures que
perjudiquin l'economia de la vall.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer totes les gestions necessàries perquè es mantengui
el descompte del peatge del túnel per a les empreses de Sóller
i Fornalutx com s'ha vengut fent fins ara.

Palma, a 24 de novembre de 2010.
Els diputats:
Josep Melià i Ques.
Isabel Alemany i Moyà.
Maria Antònia Sureda i Martí.
El portaveu suplent:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Justificació de motius

La música tradicional i la música clàssica no es troben
separades per una frontera infranquejable, sinó que, en ocasions
diverses, la supervivència de la música tradicional s'ha reforçat
amb el reconeixement del seu paper dins la creació clàssica.

Instruments com el txistu, al País Basc, o la dolçaina, a la
Comunitat Valenciana, s'han incorporat plenament als estudis
dels conservatoris oficials de Música i Dansa. Així mateix,
aquests instruments s'han incorporat a les orquestres que
presenten repertoris de música clàssica.

La música tradicional presenta tota una sèrie de
característiques de caire etnogràfic i folklòric, que no
impedeixen, emperò, que la música tradicional pugui ser apresa
a partir dels paràmetres regulars dels conservatoris de música i
dansa.

La música tradicional eivissenca s'ha revitalitzat
considerablement durant aquests darrers anys. Fer el pas al
Conservatori de Música i Dansa li donaria una nova empenta i
n'asseguraria el futur.

Per evitar-ne la fossilització, és molt important
d'estandarditzar els instruments de música tradicional, a fi i
efecte de poder-los difondre de manera més generalitzada. En
el cas de la música tradicional eivissenca, és fonamental
l'estandardització de la flaüta, instrument que, juntament amb el
tambor i les castanyoles, en constitueix el cabdal bàsic.
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Som a punt d'inaugurar un nou edifici per al Conservatori de
Música i Dansa d'Eivissa. La inauguració de la nova seu seria
també una bona ocasió per incorporar la música tradicional
eivissenca al Conservatori d'Eivissa.

Proposició no de llei

Per tots aquests motius, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a:

1. Establir una assignatura de Música Tradicional
Eivissenca, amb l'adopció del currículum pertinent, al
Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa.

2. Reconèixer la importància de l'estandardització de la
flaüta eivissenca.

3. Prendre les mesures oportunes, juntament amb el Consell
Insular d'Eivissa, perquè es dugui a terme la investigació i les
tasques necessàries per fer possible l'esmentada
estandardització.

Palma, a 25 de novembre de 2010.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

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 Mixt, només amb el parer favorable de les
diputades Esperança Marí i Mayans i Marián Suárez i Ferreiro,
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant la Comissió no permanent de Salut.

L'Hospital Residència Assistida de Cas Serres d'Eivissa és
un centre hospitalari i sociosanitari. Figura al Catàleg Nacional
d'Hospitals amb el número 070197 i se li va concedir
autorització per continuar el seu funcionament com a Hospital
l'any 2006 i per un període de deu anys. Actualment compta
amb 160 places i ofereix 4 unitats d'atenció: psicogeriatria,
complexitat clínica, convalescència i geriatria.

El cost de manteniment de l'hospital el 2009 va ser de 7.7
milions d'euros i va suposar un dèficit per al Consell Insular
d'Eivissa de 4.2 milions d'euros. El Govern de les Illes Balears
només aporta 2 milions d'euros que representen un 25% del cost
global.

El finançament de l'hospital ha estat objecte de debat tant
entre el Consell Insular i el Govern de les Illes Balears com
durant la tramitació del projecte llei de pressuposts de 2010. És
necessari, per tant, fer un estudi econòmic i funcional que
delimiti en quina mesura són competents i responsables del
finançament de l'hospital les diferents institucions i, per això, és
precís conèixer amb detall quantes places hospitalàries i quantes
places sociosanitàries o residencials estan ocupades i quin és el
seu cost.

És per tot això que el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la bona feina duta
a terme pels professionals que treballen a l'Hospital Residència
Assistida Cas Serres.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, en el termini de tres mesos i en colAlaboració
amb el Consell d'Eivissa, un estudi econòmic i funcional de
l'Hospital Residència Assistida Cas Serres.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar el finançament de l'Hospital Residència Cas
Serres d'acord amb els resultats de l'estudi econòmic.

Palma, a 26 de novembre de 2010.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable de les
diputades Esperança Marí i Mayans i Marián Suárez i Ferreiro,
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant la Comissió no permanent de Salut.

La "Federación de Mujeres Progresistas" va llançar el passat
setembre una campanya en contra dels anuncis de prostitució a
la premsa coincidint amb el Dia Internacional contra
l'explotació sexual i el tràfic d'éssers humans. El títol de la
campanya és "Stop als anuncis de contactes" i pretén que l'Estat
espanyol se sumi a una iniciativa que ja ha estat adoptada per la
majoria dels països europeus els quals han suprimit aquest tipus
de publicitat als seus diaris.

Entenem que el nostre marc legal, tant l'estatal com
l'autonòmic, exigeix anar en aquesta direcció tal i com queda
recollit a l'article 41 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva de dones i homes; a l'article 37de la
Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona de la comunitat
autònoma de Balears; i, de manera explícita i inequívoca, a
l'article 62 del Projecte de llei d'igualtat de dones i homes de les
Illes Balears, actualment en tramitació parlamentària.

La institució competent sobre aquesta qüestió és el Govern
de l'Estat. La retirada dels anuncis de prostitució ha estat objecte
de debat al Congrés dels Diputats en diverses ocasions així com
a alguns parlaments autonòmics. En concret, el 2007, una
comissió mixta Congrés-Senat va elaborar l'Informe de la
Ponència sobre la prostitució a Espanya i a les seves
conclusions recollia "solicitar a los medios de comunicación
que en el marco de sus códigos deontológicos se planteen la
renuncia a la publicidad relacionada con el comercio sexual
para impedir el negocio de las organizaciones mafiosas
dedicadas al comercio sexual", apostant per l'autorregulació
dels mitjans de comunicació. En aquests anys, pocs són els
resultats obtinguts.
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El passat 21 de setembre, el ple del Congrés de Diputats
aprovà per unanimitat un text instant el Govern a remetre al
Parlament una proposta que promogui la desaparició dels
anuncis de prostitució en un termini de quatre mesos des de
l'emissió de l'Informe que està elaborant el Consell d'Estat sobre
les opcions legals de què disposa el Govern per obligar als
mitjans a retirar els anuncis.

És per tot això que el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a la
publicitat d'anuncis de prostitució en tant que presenten les
dones com a simples objectes sexuals i utilitzen la seva imatge
associada a comportaments estereotipats de submissió i
subordinació vulnerant el nostre ordenament jurídic.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que l'eliminació
dels anuncis de prostitució és una mesura fonamental per a la
lluita contra el comerç sexual.

3. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l'Estat a
regular en el termini més breu possible la retirada de la
publicitat sobre prostitució als mitjans de comunicació.

Palma, a 26 de novembre de 2010.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 5083/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a  despesa
de consum elèctric de l'Hospital de Son Espases. (BOPIB núm.
147, de 22 d'octubre de 2010).

A càrrec de qui serà la despesa de consum elèctric de
l'Hospital de Son Espases durant els anys de concessió de
l'hospital, de la concessionària o de l'ib-salut directament?

Les mesures per a una eficient gestió energètica han estat
part important de les millores introduïdes al projecte inicial de
l'hospital. Aquestes mesures, no previstes, d'aprofitament
energètic suposaran un estalvi del voltant dels 14 milions
d'euros en els pròxims anys.

En el nou model econòmic, després de la modificació del
contracte, redistribueix les despeses internes, passant a càrrec de
l'Administració la gestió energètica i els seus consums.

Aquest canvi ha estat motivat per les raons següents:
• Càlcul erroni d'acord amb l'informe dels enginyers en el

consum inicial de l'hospital.

• Sobrecostos derivats de la necessitat de finançament de
l'IVA suportat per la concessionària.

• Dificultat en el trasllat dels estalvis energètics dins del
model contractual inicial.

Palma, 13 de novembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 5084/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
manteniment del mobiliari clínic i general de l'Hospital de Son
Espases. (BOPIB núm. 147, de 22 d'octubre de 2010).

A càrrec de qui serà el manteniment del mobiliari clínic i
general de l'Hospital de Son Espases transcorreguts 8 anys de
l'arrendament financer recentment adjudicat?

En el nou model econòmic, després de la modificació del
contracte, redistribueix les despeses internes, passant a càrrec de
l'Administració l'adquisició i manteniment del mobiliari del nou
hospital.

Aquest canvi ha estat motivat, atès l'interès general i partint
de la base de l'antiguitat i obsolescència del projecte d'obres i
del projecte funcional. El mobiliari i l'equipament tècnic previst
no estava adaptat al projecte final, doncs el nou projecte
d'hospital exigia un mobiliari amb més comoditat i millor
funcionalitat, tant per als pacients com per als professionals. 

Palma, 13 de novembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 5085/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
lliurament del contracte de modificació de la concessió del nou
Hospital de Son Dureta. (BOPIB núm. 147, de 22 d'octubre de
2010).

Per quin motiu el conseller de Salut no vol entregar el
contracte de modificació de la concessió per a la construcció,
manteniment i explotació del nou Hospital de Son Dureta?

S'ha posat a disposició de la diputada un gran volum
d'informació al respecte, no només mitjançant les diferents
fórmules parlamentàries, sinó amb reunions personalitzades (dia
6 de maig i dia 17 del mateix mes), allà on els tècnics del Servei
de Salut li varen oferir totes les explicacions necessàries.

El nostre esperit sempre ha estat de total disponibilitat i
d'accessibilitat a l'hora de facilitar informació. Prova d'això és
que no són poques les ocasions que hem intervingut en diferents
iniciatives parlamentàries, tant en ple com en comissió, per
respondre allò que se'ns ha demanat. També de manera
voluntària el mes d'abril davant la Comissió No Permanent de
Salut vaig comparèixer, acompanyat de diferents tècnics, per tal
d'informar sobre totes les millores incorporades per aquest
Govern al projecte de construcció del nou hospital de referència
de les Illes Balears i el reequilibri econòmicofinancer de la
concessió.
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Palma, 13 de novembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 5086/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a despeses
a càrrec de la concessionària del nou Hospital de Son Dureta.
(BOPIB núm. 147, de 22 d'octubre de 2010).

Quines despeses inicialment a càrrec de la concessionària
del nou Hospital de Son Dureta i que estaven inicialment en el
contracte com a obligacions a càrrec d'aquesta, han passat a
realitzar-se directament per l'ib-salut des de la signatura del
contracte modificat?

El nou model econòmic després de la modificació del
contracte, redistribueix les següents despeses internes a càrrec
de l'administració: mobiliari i el seu manteniment, gestió
energètica i els seus consums i les despeses de l'import de
l'ICIO, en cas que fos obligatori el seu abonament.

Palma, 13 de novembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 5377/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a
participació del Govern en la remodelació de Son Moix.
(BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de 2010).

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

Mitjançant un conveni (que s'adjunta), signat el 22 d'octubre
de 2009 per la consellera d'Innovació, Interior i Justícia i la
Batlessa de Palma, es va aportar, donant compliment a la Llei
23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma de
Mallorca, la quantitat de 15.100.000 euros, en concepte de
finançament per a l'execució de les obres de reforma del
poliesportiu de Son Moix, amb càrrec a la partida prevista en els
pressuposts de la comunitat autònoma destinada al finançament
especial previst per l'esmentada Llei de capitalitat (11901
124A01 76097 11).

Aquest pagament es fraccionarà en 16 anualitats, la primera
de 100.000 euros i la resta a raó d'1 milió d'euros anuals fins
l'any 2024.

Palma, 23 de novembre de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

El conveni esmentat a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació d'urgència per a la InterpelAlació  RGE núm.

5606/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de desembre de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5894/10, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i,
conformement amb l'establert als articles 95 i 96 del Reglament
de la cambra i la resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a les iniciatives no
legislatives, acorda que la interpelAlació esmentada, relativa a la
política del Govern en relació amb la instalAlació del tramvia al
terme municipal de Palma (BOPIB núm. 150, de 12 de
novembre d'enguany) es tramiti pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Escrit RGE núm. 5835/10, del Grup Parlamentari Popular,

de convocatòria urgent de la Junta de Portaveus per tal que
acordi la compareixença del president del Govern de les Illes
Balears davant el Ple de la cambra.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de desembre de 2010, admet a tràmit l'escrit esmentat,
mitjançant el qual se solAlicita la convocatòria urgent de la Junta
de Portaveus per tal que acordi la compareixença del president
del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la cambra, per
tal d'informar sobre la gestió feta en el Consorci per a la millora
i l'embelliment de la Platja de Palma i en relació amb la decisió
de retirar el projecte de reforma integral de la Platja de Palma;
i es dóna per assabentada que la Presidència ha convocat la
Junta de Portaveus per tractar sobre aquest i altres assumptes en
sessió del dia de la data.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, després de debatre l'escrit esmentat,
n'adopta, conformement amb l'establert a l'article 176 del
Reglament de la cambra, acord negatiu.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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