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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

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
7 de desembre de 2010, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 5605/10, relativa a política
educativa del Govern de les Illes Balears, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears al compliment de les sentències en els termes que
han estat dictades i, si es troben en fase d'apelAlació, a esperar la
seva oportuna resolució i, en cap cas, a regular aspectes
pendents de judici fins que aquest es resolgui. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació a treballar els aspectes que afecten el sector de
l’ensenyament concertat des de l’acord i el consens entre tots els
sectors afectats. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata la necessitat de seguir, segons la programació general
de l’ensenyament, amb el concert educatiu de Batxillerat i
Formació Professional a les escoles concertades."

A la seu del Parlament, 14 de desembre de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2010, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 5604/10, relativa a lluita
contra la corrupció política, amb l'esmenta RGE núm.
5984/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata la important

labor portada a terme per part del Ministeri Fiscal, els tribunals
de Justícia i els cossos i forces de seguretat de l'Estat, en la lluita
contra la corrupció política, i li dóna suport.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja els intents de
pressionar l'actuació del Ministeri Fiscal, les forces i cossos de
seguretat de l'Estat i els tribunals de Justícia, mitjançant
declaracions i amenaces públiques.

3. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol acció
o omissió que vulneri els següents principis o drets fonamentals:

• El principi d’independència del poder judicial.
• El dret d’igualtat davant la llei.
• El dret a la presumpció d’innocència.
• El dret a la llibertat individual.
• El dret a la tutela judicial efectiva.
• El respecte al secret de sumari.
• El dret al secret de les comunicacions."

A la seu del Parlament, 14 de desembre 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 7

de desembre de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm.
5606/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en relació amb la instalAlació del tramvia al terme
municipal de Palma.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá.

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

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

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. José María
Rodríguez i Barberá i Gabriel Vicens i Mir.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7

de desembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5864/10,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Pla de residus perillosos. (BOPIB
núm. 152, de 26 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 15 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 7

de desembre de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre 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 15 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 7

de desembre de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre
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 15 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 7

de desembre de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre 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 15 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 7

de desembre de 2010, debaté la Pregunta 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 l'any 2011. (BOPIB núm. 153, de 3 de
desembre 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 15 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 7

de desembre de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7

de desembre de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre 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 15 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 7

de desembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5946/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinás i Warthmann, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb el
maltractament d'unes dones a un pis d'acollida. (BOPIB núm.
153, de 3 de desembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 7

de desembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 5939/10,
de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria del FOMIT.
(BOPIB núm. 153, de 3 de desembre 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 15 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 7

de desembre de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 153, de
3 de desembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 7

de desembre de 2010, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre 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 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7

de desembre de 2010, rebutjà el punt 3 de la Proposició no de
llei RGE núm. 5605/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política educativa del Govern de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7

de desembre de 2010, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
5725/10, del Grup Parlamentari Popular, en favor de la seguretat
jurídica a les Illes Balears. (BOPIB núm. 151, de 19 de
novembre de 2010).

Es votaren separadament els tres punts i tots tres obtingueren
el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el ple RGE núm. 5932/10 i 5943/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2010, foren ajornades a solAlicitud del Govern
de les Illes Balears (RGE núm. 5962/10) les preguntes
esmentades, presentades pel diputat Antoni Garcías i Simón, del
Grup Parlamentari Socialista, i per la diputada Catalina Palau i
Costa, del Grup Parlamentari Popular; relatives a compliment
en el pagament als pagesos i a suport a programes de
tecnificació esportiva a Eivissa (BOPIB núm. 153, de 3 de
desembre d'enguany) 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre 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 no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 1 de desembre de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 4668/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

actuacions de la Conselleria de Salut per prevenir la violència
als centres sanitaris. (BOPIB núm. 144, d'1 d'octubre 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 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 1 de desembre de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 4669/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per tal que Son Dureta tingui activitat sociosanitària.
(BOPIB núm. 144, d'1 d'octubre 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 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 2 de desembre de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 5284/10, de l'Hble. Sra. Diputada
Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a II Trobada per a la ciutadania i la convivència.
(BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 2 de desembre de 2010, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 5285/10, 5287/10 i
5288/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a mesures per garantir
el compliment de les resolucions aprovades pel Parlament, a
mesures pressupostàries per garantir diversos projectes dels ens
locals de les Illes Balears i a mesures pressupostàries per als
immigrants. (BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de 2010).
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Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 2 de desembre de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 5286/10, de l'Hble. Sra. Diputada
Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a garantia de la presència consular a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre de 2010,
debaté la Pregunta RGE núm. 5370/10, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament dels desplaçaments per a competicions entre illes.
(BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre de 2010,
debaté la Pregunta RGE núm. 5371/10, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a resposta del Govern en relació amb el pagament de diverses
despeses dels esportistes. (BOPIB núm. 149, de 5 de novembre
de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre de 2010,
debaté la Pregunta RGE núm. 5372/10, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a resultat del programa reciclatge laboral. (BOPIB núm. 149, de
5 de novembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre de 2010,
debaté la Pregunta RGE núm. 5373/10, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pautes marcades per la Comissió d'experts en tecnificació.
(BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre de 2010,
debaté la Pregunta RGE núm. 5374/10, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a participació del Govern en la construcció del futur Circuït Illes
Balears. (BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre de 2010,
debaté la Pregunta RGE núm. 5378/10, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte Suma valors. (BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 1 de desembre de 2010, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 5544/10, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cofinançament del nou hospital al solar de
Son Espases. (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

397/10, de publicitat institucional de les Illes Balears.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de novembre
de 2010, procedí a dictaminar el projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 115, de 12 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6045/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5606/10, relativa a
instalAlació del tramvia al terme municipal de Palma. (Mesa de
15 de desembre de 2010).

Palma, a 15 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 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. 5606/10,
relativa a instalAlació del tramvia al terme municipal de Palma,
la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al compliment de l'article 70.10 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i que, per tant, procedeixi a
transferir al Consell de Mallorca les competències de transport
terrestre pròpies d'aquesta institució.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la paralització immediata de totes les actuacions
que du a terme en relació amb l'estudi, el desenvolupament i la
possible implantació del tramvia a la badia de Palma.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que cada actuació que dugui a terme tengui en
compte decididament els acords institucionals i les
competències que altres corporacions públiques puguin tenir en
allò que el Govern pretengui implantar, i que coordini, com és
d'obligació, la seva actuació amb la resta d'institucions per tal
d'assegurar-se una participació activa en els òrgans de decisió
d'aquestes iniciatives.

4. El Parlament de les Illes Balears rebutja les afirmacions
fetes pel director general de Mobilitat, Sr. Antoni Verger
Martínez, en relació amb l'acord adoptat el passat 24 de
novembre de 2010, mitjançant el qual l'Ajuntament de Palma
aprovà per majoria qualificada la paralització del primer tram de
la fase 1 del tramvia de Palma i de l'estudi d'impacte ambiental
corresponent.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que promogui, en coordinació amb l'Ajuntament de
Palma i el Consell de Mallorca, l'obertura d'un debat públic on
es puguin debatre i consensuar les modificacions tècniques del
vigent Pla de Transports que afecta la ciutat de Palma de
Mallorca, la seva àrea metropolitana i l'acoblament d'aquesta
amb la resta de la xarxa de transport de Mallorca.

Palma, a 10 de desembre de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5995/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita
contra la lagarta peluda (V). (Mesa de 15 de desembre de
2010).

RGE núm. 5996/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita
contra la lagarta peluda (III). (Mesa de 15 de desembre de
2010).

RGE núm. 5997/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita
contra la lagarta peluda (IV). (Mesa de 15 de desembre de
2010).

RGE núm. 5998/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita
contra la lagarta peluda (II). (Mesa de 15 de desembre de
2010).

RGE núm. 5999/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita
contra la lagarta peluda. (Mesa de 15 de desembre de 2010).

Palma, a 15 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 escrita.

Quines han estat les àrees més afectades per la lagarta
peluda a Menorca durant l'any 2010?

Palma, a 7 de desembre de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la previsió que fa la Conselleria de Medi Ambient
respecte de la plaga lagarta peluda per a l'any que ve a
Menorca?

Palma, a 7 de desembre de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la incidència de la plaga de lagarta peluda
durant l'any 2010 a Menorca ?

Palma, a 7 de desembre de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 escrita.

De quina manera pensa atendre la Conselleria de Medi
Ambient les propostes que ASEFOME ha exposat públicament
per tal de lluitar contra la plaga de lagarta peluda?

Palma, a 7 de desembre de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines accions té previstes la Conselleria de Medi Ambient
per tal de lluitar contra la lagarta peluda dins l'any que ve?

Palma, a 7 de desembre de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6090/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manipulació de les dades sobre la gestió de la Conselleria
d'Habitatge i Obres Públiques. (Mesa de 15 de desembre de
2010).

RGE núm. 6091/10, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aprovació del
Pla d'indústria. (Mesa de 15 de desembre de 2010).

RGE núm. 6092/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici de la construcció dels nous jutjats d'Eivissa.
(Mesa de 15 de desembre de 2010).

RGE núm. 6093/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
de la gestió del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 15 de
desembre de 2010).

RGE núm. 6094/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creixement
de l'atur. (Mesa de 15 de desembre de 2010).

RGE núm. 6095/10, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportació
pressupostària al Consell Insular de Menorca. (Mesa de 15 de
desembre de 2010).

RGE núm. 6097/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a oficines de farmàcia autoritzades. (Mesa de 15 de desembre
de 2010).

Palma, a 15 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 oral davant Ple.

Per quina raó el conseller d'Habitatge i Obres Públiques
manipula les dades relatives a la gestió política de la seva
conselleria?

Palma, a 15 de desembre de 2010.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern de les Illes Balears aprovar el Pla
d'indústria?

Palma, a 15 de desembre de 2010.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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.

Pot indicar la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia
quan està previst l'inici de les obres de construcció dels nous
jutjats d'Eivissa?

Palma, a 15 de desembre de 2010.
La diputada:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.

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 Molt Hble. Sr. President de la gestió
del seu govern en el present any?

Palma, a 15 de desembre de 2010.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu considera el Govern que és millor per a les
Illes Balears que el creixement de l'atur el mes de novembre
sigui d'un 8% com ha estat enguany en lloc d'un 33% com era
fa uns anys?

Palma, a 15 de desembre de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines aportacions pressupostàries al Consell de Menorca
té previst el Govern de les Illes Balears per al 2011?

Palma, a 15 de desembre de 2010.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

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.

A data d'avui, quantes oficines de farmàcia per zones
farmacèutiques hi ha autoritzades per la Conselleria de Salut i
Consum en el territori de les Illes Balears i que restin pendents
de ser incloses en un concurs de mèrits?

Palma, a 15 de desembre de 2010.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5992/10, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desconnexions territorials d'IB3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB de 9 de desembre de 2010).

RGE núm. 6017/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la
producció  pròpia (I), a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB de 9 de desembre de 2010).

RGE núm. 6018/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la
producció  pròpia (II), a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB de 9 de desembre de 2010).

RGE núm. 6019/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost
2011, a contestar davant la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB de 9 de
desembre de 2010).

RGE núm. 6020/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a claus del
pressupost 2011, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB
de 9 de desembre de 2010).

RGE núm. 6021/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute a
proveïdors (II), a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB
de 9 de desembre de 2010).

RGE núm. 6022/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute a
proveïdors (I), a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB
de 9 de desembre de 2010).

RGE núm. 6030/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
estratègic per implantar IB3 a Eivissa, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB de 9 de desembre de 2010).

Palma, a 9 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB.
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Heu fet o pensau fer algun estudi de viabilitat per restablir
les desconnexions territorials d'IB3 televisió des de cadascuna
de les Illes?

Palma, a 7 de desembre de 2010.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

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

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

Quina evolució ha tengut la inversió en producció pròpia a
IB3 TV en els passats tres anys?

Palma, a 9 de desembre de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

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

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

Quina evolució ha tengut la inversió en producció pròpia de
petites productores a IB3 TV en els passats tres anys?

Palma, a 9 de desembre de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

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

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

Quin serà el pressupost total previst de l'EPRTVIB per a
l'any 2011?

Palma, a 9 de desembre de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

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

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

Quines seran les característiques essencials del pressupost
de l'any 2011?

Palma, a 9 de desembre de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

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

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

Quins plans té el director general de l'EPRTVIB per agilitar
el pagament a proveïdors durant l'exercici 2011?

Palma, a 9 de desembre de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

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

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

Amb quin deute a proveïdors està previst tancar l'exercici
pressupostari de 2010?

Palma, a 9 de desembre de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

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

Pot explicar el pla estratègic anunciat per vostè per millorar
la implantació d'IB3 a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 9 de desembre de 2010.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6071/10, dels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a
Menorca seu mundial de la Xarxa de Reserves de Biosfera Illes
i Territoris Costaners. (Mesa de 15 de desembre de 2010).

Palma, a 15 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, els Grups
Parlamentaris Popular, Socialista, BLOC per Mallorca i PSm-
Verds i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

A la reunió de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera,
celebrada a Madrid l'any 2008, s'acordà la celebració del primer
Congrés Mundial de Reserves de Biosfera Illes, que tingué lloc
a Menorca el mes de febrer de 2008. En aquest congrés s'instà
la UNESCO a la creació d'una xarxa mundial de reserves de
biosfera illes, valorant que aquesta xarxa seria un mitjà més per
a la conservació de la biodiversitat i la gestió sostenible dels
recursos naturals.

Es va discutir la situació actual de la conservació de la
biodiversitat en relació amb les activitats de gestió dels recursos
naturals així com els programes duts a terme en reserves de
biosfera insulars.

Quedà palesa la intenció de la comunitat internacional
d'impulsar un major reconeixement i una major estima de la
singularitat dels valors tradicionals, culturals, socials i
ambientals dels territoris insulars reserves de la biosfera i es va
assenyalar la necessitat de contribuir activament a la creació de
fòrums d'intercanvi sobre conservació de la biodiversitat i gestió

sostenible dels recursos naturals entre les agències nacionals i
internacionals implicades.

Menorca, com a reserva de biosfera, es va postular per
acollir la seu de la xarxa mundial de reserves de biosfera.

Al segon congrés de reserves de biosfera illes i territoris
costaners, celebrat el passat mes de setembre a Jeju (Corea del
Sud) es van presentar diverses candidatures per acollir la seu de
la xarxa mundial de reserves de biosfera illes i territoris
costaners, entre les quals hi havia la candidatura de Menorca,
que compta amb el suport exprés de l'Estat espanyol.

El proper mes de maig 2011, a Dresde (Alemanya) es
designarà la seu de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera
Illes i Territoris Costaners per part de la UNESCO.

El Consell Insular de Menorca, en sessió plenària de dia 22
novembre passat aprovà per unanimitat de tots els grups polítics
l'acord de donar suport a la candidatura de Menorca.

També el Senat, en sessió plenària de dia 1 desembre 2010,
aprovà per unanimitat la moció presentada pel senador
menorquí Artur Bagur Mercadal, en el sentit de donar suport a
la candidatura de Menorca.

En conseqüència, el Grup Parlamentari Popular, el Grup
Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i el Grup Parlamentari Mixt presenten la
següent 

Proposició no de llei

- El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la proposta de
declaració de Menorca com a seu mundial de la Xarxa de
Reserves de Biosfera Illes i Territoris Costaners.

- El Parlament de les Illes Balears remetrà aquest acord a totes
les administracions i institucions implicades, molt especialment
a la UNESCO.

Palma, a 9 de desembre de 2010.
Els portaveus:
Antoni Pastor i Cabrer.
Antoni Diéguez i Seguí.
Gabriel Barceló i Milta.
Esperança Marí i Mayans.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5994/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, a favor de la descentralització i de la
cogestió aeroportuària, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 15 de
desembre de 2010).
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RGE núm. 6003/10, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, a favor de la plena investigació dels
casos Couso, Vols de la CIA i Guantánamo, amb tramitació
davant la Comissió de Drets Humans. (Mesa de 15 de
desembre de 2010).

Palma, a 15 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 BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Recentment el Sr. Rodríguez Zapatero ha anunciat un
conjunt de noves mesures econòmiques per tal de palAliar la crisi
mitjançant la privatització de certes empreses públiques.

Així doncs una d'aquestes mesures és la privatització d'un
49% de la matriu d'AENA pels aeroports més importants, entre
els quals podria haver-hi els de les Illes Balears, canviant així el
Govern de l'Estat el discurs que havia fet fins ara, el qual ja
patia d'indefinició i manca de consens amb les principals
comunitats autònomes que exigeixen la cogestió aeroportuària.

Els nostres aeroports són clau per a la mobilitat i per a
l'economia de les Illes, per això el Parlament de les Illes Balears
s'ha manifestat en diverses ocasions advocant per un model de
gestió amb majoria pública i amb capacitat de decisió
des de les administracions autonòmiques front a una gestió
privatitzada que prioritzés la rendibilitat immediata davant les
necessitats de mobilitat i de foment de l'economia de les Illes
Balears.

Els aeroports són una de les infraestructures més importants
per a la cohesió social dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes,
tant entre ells com amb la resta de l'Estat. Així mateix, el
turisme és el principal component del PIB de les Illes, i més
d'un 90% dels nostres visitants ho fan per via aèria.

Per això mateix, el Govern de les Illes Balears reiteradament
ha defensat i reclamat la titularitat i la gestió pública dels
nostres aeroports. De fet, la descentralització, la
individualització i la participació majoritària de les institucions
balears en els òrgans de gestió són les úniques fórmules de
gestió capaces d'engegar estratègies aeroportuàries pròpies que
responguin als interessos socioeconòmics de les nostres illes i
no a interessos de grans companyies privades.

Per tot això, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, presenta a la consideració de la comissió els
següents

Acords

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
consensuar amb el Govern de les Illes Balears un model de
gestió aeroportuària que prioritzi les necessitats de servei públic
per sobre dels interessos d'empreses privades, i alhora permeti
tenir una estratègia aeroportuària plenament descentralitzada.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
crear societats individuals per als aeroports de les Illes Balears
per tal que la comunitat autònoma i els consells insulars puguin
decidir les fórmules més adients per tal de gestionar el
rendiment comercial dels nostres aeroports en funció de les
necessitats econòmiques i de promoció turística.

Palma, a 7 de desembre de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 Drets Humans.

En l'Audiència Nacional es troben obertes actualment
diferents causes que tenen a veure amb possibles crims contra
la humanitat i crims de guerra comesos en el context de la
invasió nord-americana d'Iraq i de l'anomenada "guerra
internacional contra el terrorisme". Es tracta dels procediments
coneguts com "cas Couso", sobre la mort d'un periodista
espanyol a causa de trets llançats des d'un tanc nord-americà a
Bagdad; "cas vols de la CIA", sobre les detencions i els trasllats
de presoners que va realitzar de manera ilAlegal l'agència
d'intelAligència nord-americana; i el "cas Guantánamo", sobre
les tortures i altres violacions dels drets humans comeses al
camp de detenció que Estats Units té a Cuba.

Tots tres casos varen ser oberts en virtut del principi de
jurisdicció universal, que permet a la justícia espanyola la
investigació de delictes tals com el genocidi, els crims de guerra
i els crims contra la humanitat, sigui quina sigui la nacionalitat
de les víctimes i dels acusats. En els tres casos existeix una
"connexió espanyola" que fa que no els siguin d'aplicació les
modificacions legislatives introduïdes per restringir la
jurisdicció universal.

Recentment, Amnistia Internacional ha tornat a recordar la
necessitat que els estats europeus colAlaborin amb les
investigacions sobre les detencions i els trasllats ilAlegals de
presoners fets per la CIA, i ha denunciat la poca colAlaboració
per part dels governs.

Molt més greus han estat les revelacions fetes públiques fa
poc per l'empresa WikiLeaks, que afecten alguns dels principals
poders de l'Estat. Aquestes informacions reprodueixen
comunicacions procedents de l'Ambaixada dels Estats Units a
Espanya, i, en cas de ser certes, suposarien la voluntat
d'interferir amb les investigacions judicials.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds presenta la següent

Proposta d'acord

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta que les
investigacions obertes a l'Audiència Nacional sobre els
anomenats casos Couso, Vols de la CIA i Guantánamo
continuïn sense interferències alienes a la Justícia, i que
s'aclareixin plenament els possibles crims de guerra i contra la
humanitat que s'hagin pogut cometre.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol actuació
tendent a impedir que aquestes investigacions segueixin
endavant.

3. El Parlament de les Illes Balears traslladarà aquests acords a
la Fiscalia General de l'Estat i al Govern espanyol.

Palma, a 9 de desembre de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 5294/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a  places
d'hospital de dia a l'Hospital Psiquiàtric. (BOPIB núm. 149, de
5 de novembre de 2010).

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

No existeix dins l'àrea d'hospitalització de Gesma un
hospital de dia psiquiàtric, atès que aquest tipus de dispositius
no està previst a les unitats d'aquesta àrea.

El desenvolupament i l'assignació dels diferents dispositius
ve regulat pel Pla autonòmic de salut mental de 1998, el Decret
d'ordenació de l 'atenció a la salut mental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears 2001, recomanacions del Comitè
tècnic per a l'organització de l'assistència de juny de 2001,
Estratègia per a la salut mental de les Illes Balears del 2006, així
com els diferents contractes programa.

Aquest tipus de dispositius només es contemplen a les
unitats d'hospitalització breu i per tant, no són aplicables a l'àrea
de salut mental de Gesma.

El que sí existeix és un programa d'hospitalització parcial
que en aquests moments s'aplica a 5 pacients com a període
d'adaptació progressiva al seu mitjà comunitari pernoctant al seu
domicili i seguint durant el dia un programa de rehabilitació en
un dispositiu hospitalari.

Palma, 26 de novembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 5295/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a estat del
Pla de prevenció de riscs laborals de Gesma. (BOPIB núm.
149, de 5 de novembre de 2010).

En quin estat es troba l'elaboració del Pla de prevenció de
riscs laborals de Gesma?

El Pla de prevenció de riscs laborals es va aprovar el passat
mes de juny i des d'aquesta data s'està aplicant progressivament.

Palma, 26 de novembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 5296/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a pacients
en programa d'hospital de dia a l'Hospital Psiquiàtric. (BOPIB
núm. 149, de 5 de novembre de 2010).

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

A data d'avui no existeix dins l'àrea d'hospitalització de
Gesma un hospital de dia psiquiàtric, atès que aquest tipus de
dispositius no està previst a les unitats d'aquesta àrea.

El desenvolupament i l'assignació dels diferents dispositius
ve regulat pel Pla autonòmic de salut mental de 1998, el Decret
d'ordenació de l 'atenció a la salut mental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears 2001, recomanacions del Comitè
tècnic per a l'organització de l'assistència de juny de 2001,
Estratègia per a la salut mental de les Illes Balears del 2006, així
com els diferents contractes programa.

Aquest tipus de dispositius només es contemplen a les
unitats d'hospitalització breu i per tant, no són aplicables a l'àrea
de salut mental de Gesma.

El que sí existeix és un programa d'hospitalització parcial
que en aquests moments s'aplica a 5 pacients com a període
d'adaptació progressiva al seu mitjà comunitari pernoctant al seu
domicili i seguint durant el dia un programa de rehabilitació en
un dispositiu hospitalari.

Palma, 26 de novembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 5297/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a Pla
d'atenció i rehabilitació individual (PARI) per a la salut
mental. (BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de 2010).
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Quantes històries clíniques d'usuaris de Gesma tenen el Pla
d'atenció i rehabilitació (PARI) per a la salut mental
emplenat?

El Pla d'atenció i rehabilitació individual (PARI) també
denominat PIR es desenvolupa a tots els dispositius de l'àrea de
salut mental de Gesma, d'acord amb un model unificat que
progressivament s'ha implementat.

En aquests moments el nombre de pacients amb un PIR
implementat és de 173 usuaris, que suposa un 60% del total de
pacients assistits en aquests moments i es treballa amb l'objectiu
que tots els pacients atesos a un dispositiu de Gesma tenguin un
PIR.

Palma, 26 de novembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 5298/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a places
d'hospital de dia a l'Hospital General. (BOPIB núm. 149, de 5
de novembre de 2010).

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

Els hospitals sociosanitaris tenen un important component
rehabilitador, per aquest motiu en el Pla estratègic "Ben Atès
2008-2011", l'objectiu 62 diu: Implantar hospitals de dia als
centres de Gesma.

A l'Hospital General s'ha realitzat una important reforma
durant aquesta legislatura per a la construcció d'un hospital de
dia avaluador i terapèutic. És un projecte d'obra nova que ha
suposat una inversió superior a 1 milió d'euros, (1.167.000
euros), que beneficiarà a l'any entre 2.000 i 2.500 pacients. A
més, és el primer hospital de dia per geriatria públic que hi ha
a les Illes Balears i compta amb un 22 places de rehabilitació
funcional i 32 places d'hospital de dia de demències.

Palma, 26 de novembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 5299/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a pacients
a l'hospital de dia de l'Hospital General. (BOPIB núm. 149, de
5 de novembre de 2010).

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

De gener a octubre de 2010 s'ha realitzat rehabilitació
ambulatòria convencional a una mitjana mensual de 72 pacients
a l'Hospital General.

A partir de desembre de 2010, amb l'obertura del nou
hospital de dia avaluador i terapèutic, s'oferiran 22 places
d'hospital de dia que impliquen valoració interdisciplinar i
rehabilitació integra (objectiu 62 Pla estratègic) i 32 places
d'hospital de dia de demències.

Palma, 26 de novembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 5300/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a pacients
a l'hospital de dia a l'Hospital Joan March. (BOPIB núm. 149,
de 5 de novembre de 2010).

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

De gener a octubre de 2010 s'han atès com a mitjana
mensual 26 pacients ambulatoris a l'Hospital Joan March.

Palma, 26 de novembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 5301/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a places
d'hospital de dia a l'Hospital Joan March. (BOPIB núm. 149,
de 5 de novembre de 2010).

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

A l'Hospital Joan March durant el primer trimestre de 2011
s'oferiran 22 places d'hospital de dia rehabilitador.

Palma, 26 de novembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 5304/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a estalvi
produït en aplicació del Pla estratègic de Gesma. (BOPIB
núm. 149, de 5 de novembre de 2010).

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

El percentatge obtingut en aplicació de les mesures d'estalvi
és difícil de calcular, però una aproximació vàlida és la mesura
del compliment del contracte de gestió anual, que expressa els
objectius de despesa màxima assolible. Aquest estalvi s'ha
concretat en els exercicis 2007, 2008 i 2009, amb una reducció
mitjana anual d'un 9,1%.
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Palma, 26 de novembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 5305/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a Pla
d'atenció individual sociosanitari. (BOPIB núm. 149, de 5 de
novembre de 2010).

Quantes històries clíniques d'usuaris de Gesma tenen el Pla
d'atenció individual sociosanitari (PAI) emplenat?

Fins a la posada en marxa del Pla estratègic, els equips
directius anteriors no havien dissenyat ni implantat cap
iniciativa en aquest sentit.

Durant aquests anys s'ha definit el model de PAI i s'ha
iniciat la seva implantació.

Les auditories del 2009 demostren una complementació
completa del PAI en el 22,5% d'històries clíniques i les del 2010
en un 43%.

La implantació d'un registre de caràcter interdisciplinar com
el PAI presenta dificultats inherents a la complexitat que
representa el treball en equip i per tant, pot condicionar-ne la
rapides del desplegament.

La propera implantació de la història clínica electrònica a
finals de 2010 i primer trimestre del 2011 facilitarà la
complementació definitiva del PAI.

Palma, 26 de novembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 5306/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a
elaboració del codi ètic de Gesma. (BOPIB núm. 149, de 5 de
novembre de 2010).

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

Durant el curs 2009-2010, s'han format varis professionals
de Gesma com especialistes en bioètica. Aquests especialistes,
professionals de Gesma, són membres del Comitè d'ètica de
l'empresa, que s'ha constituït el mes de novembre de 2010 i que
es presentarà dia 2 de desembre a l'Hospital Joan March.
Aquesta comissió és l'encarregada d'elaborar el codi ètic i
realitzar les sessions informatives.

Palma, 26 de novembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 6046/10, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de desembre 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'Economia i Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre l'anàlisi de l'evolució de la
crisi econòmica.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del Reglament de la cambra i a la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la Mesa acorda que la solAlicitud de
compareixença esmentada es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Nomenament de personal eventual.

Resolució  de  Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris, dels membres de
la Mesa de la Cambra i dels senadors elegits en
representació de la CAIB, i estan dotades
pressupostàriament.

B. El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit RGE núm. 6066/2010 del dia 13 de desembre de
2010, solAlicita el nomenament del Sr. Galo Quintanilla i
Montenegro, mentre duri la baixa per maternitat de la Sra.
Isabel Ramallo i Alcover.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, i tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada dia 15 de desembre
de 2010,



BOPIB núm. 155 -  17 de desembre de 2010 5573

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Galo Quintanilla i Montenegro com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilat a funcionari del grup C1, nivell 23),
adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 14 de
desembre de 2010; exclusivament mentre duri la baixa per
maternitat de la Sra. Isabel Ramallo i Alcover.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú,  o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 16 de desembre de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Aina Rado i Ferrando.
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