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Palma, a 17 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 166/2011, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació
amb les opinions i deficiències detectades per les auditories
efectuades a diversos ens instrumentals de l'Administració de
la comunitat autònoma. (Mesa de 26 de gener de 2011).

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

RGE núm. 167/2011, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforma integral de la Platja de Palma. (Mesa de 26
de gener de 2011).

RGE núm. 174/11, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
desratització de l'illa Dragonera. (Mesa de 26 de gener de
2011).

Palma, a 26 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

RGE núm. 187/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 1%
cultural generat durant el 2010. (Mesa de 26 de gener de
2011).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern en relació amb les opinions i
deficiències detectades per les auditories efectuades a diversos
ens instrumentals de l'Administració de la comunitat autònoma.
Interessats a conèixer la política que pensa seguir el Govern
de les Illes Balears en relació amb les opinions i deficiències
detectades per les auditories efectuades als ens instrumentals de
la comunitat autònoma, el Grup Parlamentari Popular interpelAla
el Govern de les Illes Balears sobre la política que pensa seguir
sobre aquesta qüestió.

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.
Quin cost total ha tingut la desratització de l'illa de Sa
Dragonera efectuada el mes de gener de 2011? Indicau la
partida pressupostària de la qual s'ha fet efectiu el pagament.

Palma, a 17 de gener de 2011.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

Palma, a 18 de gener de 2011.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la reforma integral de la Platja de Palma.
Interessats a conèixer la política desenvolupada pel Govern
de les Illes Balears en relació amb la reforma integral de la
Platja de Palma, així com la pensa desenvolupar, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb aquest extrem.

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.
Quin és l'1% cultural que han generat les conselleries, els
ens de dret públic, les societats públiques i les fundacions
públiques del Govern de les Illes Balears durant l'any 2010?
Palma, a 19 de gener de 2011.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 287/11, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a emissió
de deute "patriótica" per part del Govern. (Mesa de 26 de
gener de 2011).
RGE núm. 288/11, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment del pacte en relació amb el Palau de Congressos.
(Mesa de 26 de gener de 2011).
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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.
Creu el Govern de les Illes Balears que l'emissió de deute
"patriótica" és un bon negoci per a les finances de la comunitat
autònoma?
Palma, a 26 de gener de 2011.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

RGE núm. 289/11, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada del
pressupost de l'Agència Balear de Turisme. (Mesa de 26 de
gener de 2011).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 290/11, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió de
la directora de l'Agència Balear de Turisme. (Mesa de 26 de
gener de 2011).

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.

RGE núm. 291/11, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferències de promoció turística al Consell de Menorca.
(Mesa de 26 de gener de 2011).
RGE núm. 292/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió del
president amb entitats bancàries per al finançament
d'habitatges de protecció oficial. (Mesa de 26 de gener de
2011).
RGE núm. 293/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles
noves. (Mesa de 26 de gener de 2011).
RGE núm. 294/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
iniciatives per combatre el fracàs escolar. (Mesa de 26 de
gener de 2011).

B)

Quan pensa el Govern de les Illes Balears complir el pacte
assolit entre l'Ajuntament de Palma i el Govern en relació amb
el Palau de Congressos?
Palma, a 26 de gener de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Atesa la dimissió de dos alts càrrecs de l'Agència Balear de
Turisme a causa de la retallada de pressupost, ens pot indicar
com afecta aquesta retallada a l'illa d'Eivissa?

RGE núm. 295/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gasoducte a l'illa de Menorca. (Mesa de 26 de gener
de 2011).
RGE núm. 296/11, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Unitat de
teràpia celAlular o sala blanca. (Mesa de 26 de gener de 2011).
Palma, a 26 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Palma, a 26 de gener de 2011.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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.
Per quin motiu ha presentat la dimissió la directora de
l'Agència Balear de Turisme?
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Palma, a 26 de gener de 2011.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

Quines iniciatives està portant a terme la Conselleria
d'Educació i Cultura per combatre el fracàs escolar als centres
educatius de les Illes Balears?
Palma, a 26 de gener de 2011.
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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina data té previst el Govern de les Illes Balears fer la
transferència de promoció turística al Consell de Menorca?
Palma, a 26 de gener de 2011.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

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.
Quines expectatives té el Govern de les Illes Balears pel que
fa a l'arribada del gasoducte a l'illa de Menorca?
Palma, a 26 de gener de 2011.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

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.
Quina valoració fa el president del Govern de la reunió que
va mantenir amb entitats bancàries per al finançament de 1.200
habitatges de protecció oficial?
Palma, a 26 de gener de 2011.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pot explicar el conseller de Salut i Consum quins són els
principals beneficis de la primera Unitat de teràpia celAlular o
sala blanca a la nostra comunitat?
Palma, a 26 de gener de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.
Quantes actuacions en infraestructures escolars s'han
realitzat per part de la Conselleria d'Educació i Cultura a la
present legislatura?
Palma, a 26 de gener de 2011.
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 oral davant Ple.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 155/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament de l'oficina de consum de l'aeroport de Palma, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
26 de gener de 2011).
RGE núm. 156/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
de la posada en funcionament de l'oficina de consum, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
26 de gener de 2011).
RGE núm. 188/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
conservatori de música de Menorca (VI), a contestar davant la
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de 2011).
RGE núm. 189/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
conservatori de música de Menorca (IV), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 26 de gener
de 2011).
RGE núm. 190/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
conservatori de música de Menorca (III), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 26 de gener
de 2011).
RGE núm. 191/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
conservatori de música de Menorca (V), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 26 de gener
de 2011).
RGE núm. 192/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
conservatori de música de Menorca (II), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 26 de gener
de 2011).
RGE núm. 193/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
conservatori de música de Menorca (I), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 26 de gener
de 2011).
RGE núm. 202/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
responsabilitats polítiques a la direcció de l'IBABSA, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de
gener de 2011).
RGE núm. 203/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proveïdors de
l'IBABSA que han excedit l'import del contracte, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de gener de
2011).
RGE núm. 204/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
fraccionats a l'IBABSA, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 26 de gener de 2011).
RGE núm. 205/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
menors prorrogats a l'IBABSA, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 26 de gener de 2011).
RGE núm. 206/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de
la Llei 30/2007, de contractes del sector públic per part de
l'IBABSA, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 26 de gener de 2011).
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RGE núm. 207/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retribucions de
personal a l'IBABSA, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 26 de gener de 2011).
RGE núm. 208/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despeses
d'operacions corrents de l'Institut de Biologia Animal, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de
gener de 2011).
RGE núm. 209/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació
de personal a l'IBABSA, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 26 de gener de 2011).
RGE núm. 210/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aprovació dels
comptes anuals d'IBABSA de l'exercici 2008, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de gener de
2011).
RGE núm. 211/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
responsabilitats polítiques solAlicitades pel Govern a
SEMILLA, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 26 de gener de 2011).
RGE núm. 212/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractacions
de personal a SEMILLA, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 26 de gener de 2011).
RGE núm. 213/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a taxa de
reposició d'efectius a SEMILLA, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de gener de 2011).
RGE núm. 214/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aprovació dels
comptes anuals de SEMILLA de 2008, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de gener de 2011).
RGE núm. 215/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de
la Llei 30/2007, de contractes del sector públic per part de
SEMILLA, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 26 de gener de 2011).
RGE núm. 216/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió d'un
préstec de 600.000 euros per part de SEMILLA, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de gener de
2011).
RGE núm. 217/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a operacions
corrents a SEMILLA, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 26 de gener de 2011).
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RGE núm. 218/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
contractat mitjançant conveni a SEMILLA, a contestar davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de gener de 2011).
RGE núm. 219/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infraccions a
la Llei de protecció de dades per part del FOGAIBA, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de
gener de 2011).
RGE núm. 220/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
fraccionats a SEMILLA, SA, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 26 de gener de 2011).

Palma, a 17 de gener de 2011.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quin és el calendari previst per a l'obertura oficial del nou
conservatori de música de Menorca?

RGE núm. 221/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a límit màxim de
la taxa de reposició d'efectius autoritzada, a contestar davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de gener de 2011).
RGE núm. 222/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació
de personal per FOGAIBA, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 26 de gener de 2011).
Palma, a 26 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 19 de gener de 2011.
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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quantes sales polivalents, aules, cabines d'estudi i despatxos
contindrà el nou conservatori de música de Menorca?

A)
Palma, a 19 de gener de 2011.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins són els motius del tancament de l'oficina de consum
de l'aeroport de Palma de Mallorca?
Palma, a 17 de gener de 2011.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quantes butaques es preveu que tengui l'auditori del nou
conservatori de música de Menorca?

B)
Palma, a 19 de gener de 2011.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin ha estat el cost total de la posada en funcionament de
l'oficina de consum a l'aeroport de Palma des de la seva posada
en marxa fins al dia del seu tancament?

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

Palma, a 19 de gener de 2011.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Amb quants de metres quadrats dedicats a espai útil per a
ensenyament musical es preveu que compti el nou conservatori
de música de Menorca?

Quins són els dos proveïdors en els quals s'ha excedit
l'import del contracte i als quals fa referència l'auditoria de 2009
de l'IBABSA?
Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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

Palma, a 19 de gener de 2011.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins són els contractes que s'han fraccionat a què fa
referència l'auditoria de l'IBABSA de 2009?

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quants de metres quadrats es preveu que tengui l'edifici del
nou conservatori de música de Menorca?

Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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

Palma, a 19 de gener de 2011.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins són els contractes menors que s'han prorrogat a què fa
referència l'auditoria de l'IBABSA de 2009?

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quines responsabilitats polítiques ha demanat el Govern de
les Illes Balears a la direcció de l'IBABSA arran de l'auditoria
d'aquesta corresponent a 2009?
Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quines són les adjudicacions fetes, sense la publicitat i
concurrència a què obliga la Llei 30/2007, de contractes del
sector públic, a què fa referència l'auditoria de 2009 a
l'IBABSA?
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Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Per què l'IBABSA ha aprovat els comptes anuals de
l'exercici 2008 amb posterioritat als sis mesos que estableix la
Llei de societats anònimes?
Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

Per què les retribucions de personal han tingut un increment
superior al 2% a l'IBABSA segons l'auditoria de 2009?
Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quines responsabilitats polítiques ha solAlicitat el Govern de
les Illes Balears a la direcció de SEMILLA, SA arran de
l'informe de l'auditoria de 2009?
Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

Quines són les despeses d'operacions corrents que han
superat en 301.422,31 euros el crèdit concedit, segons l'auditoria
de 2009, a l'Institut de Biologia Animal?
Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quines són les contractacions de personal a SEMILLA que
no han tingut el control previ preceptiu i vinculant de les
conselleries d'Interior i d'Economia i Hisenda a què fa
referència l'auditoria de 2009?

Quina contractació de personal ha fet l'IBABSA, sense el
control previ preceptiu i vinculant de les conselleries d'Interior
i d'Economia i Hisenda a què fa referència l'auditoria de 2009?
Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)

Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Qui és el responsable que els comptes anuals de 2008 de
SEMILLA, SA s'hagin aprovat després dels sis mesos que
estableix la Llei de societats anònimes?
Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Per què no ha complir SEMILLA, SA la Llei 30/2007, de
contractes del sector públic, segons l'auditoria de 2009?
Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Qui és el responsable de no haver solAlicitat l'autorització
prèvia a la Direcció general de Política Financera, per concedir
el préstec de 600.000 euros a Plantes Dissecades, SA a què fa
referència l'auditoria de SEMILLA de 2009?
Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

Quines són les despeses per operacions corrents que han
superat el crèdit concedit en 423.615,25 euros i que no han estat
recollides a la liquidació pressupostària, segons l'auditoria de
SEMILLA de 2009?
Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quin servei s'ha contractat, mitjançant conveni, SEMILLA,
SA a què fa referència l'auditoria de 2009?
Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quines són les greus infraccions a la Llei de protecció de
dades de caràcter personal que ha detectat l'auditoria de 2009
efectuada al FOGAIBA?
Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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

5686

BOPIB núm. 159 - 28 de gener de 2011

Quin són els contractes que s'han fraccionat a què fa
referència l'auditoria de SEMILLA de l'any 2009?

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

Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
En què ha superat el FOGAIBA el límit màxim de la taxa de
reposició d'efectius autoritzada, segons l'auditoria de 2009?
Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quines són les contractacions de personal efectuades pel
FOGAIBA que no han tingut el control previ preceptiu i
vinculant de les conselleries d'Interior i d'Economia i Hisenda
a què fa referència l'auditoria de l'any 2009?

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.
Es fa del tot necessari realitzar una anàlisi de la influència
de les polítiques desenvolupades pel Govern de les Illes Balears
i la seva incidència en el mercat de treball abans de finalitzar la
present legislatura.
Exposició de motius
A les Illes Balears, segons l'EPA (Encuesta de Población
Activa) l'evolució creixent en més de dos punts de la taxa
d'activitat (percentatge d'actius respecte de la població de 16 a
64 anys) de 2006 a 2010 ha anat acompanyada d'unes taxes
d'atur (percentatge de persones en atur respecte de la població
activa) que en el mateix període multipliquen per tres el 6,6%
de l'any 2006.
Segons la darrera informació referent a la incorporació dels
joves al mercat laboral, publicada per la mateixa font el juliol de
2010, que correspon a l'any 2009 a les Illes Balears, hi va haver
més de 69.000 persones d'entre 16 i 34 anys sense feina i
buscant ocupació activament.
Bastin aquestes dades, tot i que són moltes més les que ho
confirmen, per comprendre la poca o nulAla eficàcia de les
mesures ordinàries i extraordinàries del Govern per estimular
l'economia i combatre l'augment de l'atur durant la present
legislatura.
El Grup Parlamentari Popular, en conseqüència, presenta la
següent
Proposició no de llei

Palma, a 21 de gener de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 235/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a avaluació sobre la incidència i l'eficiència de les polítiques
desenvolupades pel Govern de les Illes Balears durant la
present legislatura, a tramitar pel procediment d'urgència.
(Mesa de 26 de gener de 2011).
Palma, a 26 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a avaluar la
incidència i l'eficàcia de la seva política durant aquesta
legislatura:
a) Sobre les activitats productives, especialment sobre les
que tenen una major incidència en l'ocupació com ara el turisme
i la resta de serveis, el comerç i la construcció així com sobre el
suport a les empreses, especialment a les petites i mitjanes i als
autònoms.
b) L'evolució de l'atur, especialment del dels joves i del de
llarga durada.
c) Els itineraris per a l'orientació, la formació professional
i de intermediació laboral de les persones en atur.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
les avaluacions del punt 1 davant aquesta cambra abans de
exhaurir el seu mandat.
Palma, a 24 de gener de 2011.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.
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Ordre de Publicació

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
C)
Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 3049/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a criteris
per a la selecció del Sr. Pedro Antonio Ruíz Porres per dur a
terme diversos treballs. (BOPIB núm. 135, de 2 de juliol de
2010).
Criteris aplicats per contractar el Sr. Pedro Antonio Ruíz
Porres per tal de realitzar l'informe de valoració sobre el preu
de lloguer de l'edifici propietat de CAIB Patrimoni en els
carrers Palau Reial, 14 i Conquistador, 9, d'aquesta ciutat.
Per part de CAIB Patrimoni, SAU no ha existit cap relació
contractual ni ha estat mai contractat per l'empresa.
Palma, 4 de desembre de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 3682/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a estat d'execució de
les inversions de la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques.
(BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010).
A data de 22 de febrer de 2010, el diputat que subscriu va
rebre una contestació a una pregunta parlamentària escrita
mitjançant la qual s'esmentava que el Govern de les Illes
Balears està portant a terme projectes d'inversió a través de la
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques; quins projectes
específics estan licitats i en període d'execució a data de 4
d'agost de 2010 i per quines quanties?
-La subvenció per les obres per rehabilitar i millorar els
barris és de 9,18 milions d'euros, les obres s'adjudiquen pels
ajuntaments.
-En referència a al política d'habitatges, el pressupost amb
una reducció imposada, és de 39,94 milions d'euros; el total de
les obres licitades és de 31,3 milions d'euros.
-Els convenis subscrits amb els consells insulars estableixen
que una vegada justificades les inversions realitzades en les
carreteres, per les administracions insulars, es transferiran els
fons per un import de: 30,6 milions d'euros a Mallorca; 4,4
milions d'euros a Menorca i 5,2 milions d'euros a Eivissa.
-A Ports de les Illes Balears el pressupost amb la reducció
imposada és de 41,8 milions d'euros i en l'actualitat s'han licitat
un total de 39,10 milions d'euros.

A la pregunta RGE núm. 5766/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
Conselleria d'Economia i Hisenda. (BOPIB núm. 152, de 26 de
novembre de 2010).
Amb vista la pròxima campanya de declaració de la renda,
quines mesures pensa prendre la Conselleria d'Economia i
Hisenda del Govern de les Illes Balears perquè l'Agència
Tributària de les Illes Balears atengui en català, així com fa en
castellà, els seus usuaris, tal com marca la Llei de
normalització lingüística?
L'Agència Tributària de les Illes Balears, en la seva activitat
general, compleix totes les obligacions derivades de la Llei de
normalització lingüística. Eventualment, durant la campanya de
l'IRPF de l'any 2010, l'atenció per obtenir la cita prèvia no es va
poder fer en català perquè es va usar el centre d'atenció
telefònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària
(AEAT), que en aquells moments tan sols disposava del servei
en castellà.
La decisió d'usar el centre d'atenció telefònica de l'AEAT,
comuna a la resta de comunitats autònomes, es va adoptar
partint dels criteris de reducció de despeses, en el marc de
restriccions pressupostàries, ja que l'AEAT en va assumir
totalment el cost.
L'Agència Tributària de les Illes Balears farà les gestions
oportunes perquè, en la campanya de 2011, el servei de Renda
Àgil garanteixi el dret dels contribuents a ser atesos en català o
castellà.
Palma, 15 de desembre de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
D)
A la pregunta RGE núm. 5817/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a escoletes
infantils de Menorca (III). (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre
de 2010).
Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
E)

Palma, 23 de desembre de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la pregunta RGE núm. 5818/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nombre
d'espectadors (IV). (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de
2010).
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 d'espectadors han assistit a les
activitats gestionades per la Fundació Teatre del Mar l'any
2008 i l'any 2009?
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L'evolució de dades del Teatre del Mar dels anys 2008 i
2009 ha estat la següent:
• El 2008 els espectadors han estat 14.257; fidelitat 905;
espectacles 27; funcions 116 i mitjana 123.
• El 2009 els espectadors han estat 12.930; fidelitat 948;
espectacles 21; funcions 117 i mitjana 111.
Palma, 28 de desembre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 5823/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nombre de
visitants (VII). (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de 2010).
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 de visitants han rebut els centres
gestionats per la Fundació Es Baluard, Museu d'Art
Contemporani els anys 2008 i 2009?

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 5819/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a escoletes
infantils de Menorca (I). (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre
de 2010).

Salvat error o omissió, els visitants que ha rebut la Fundació
Es Baluard, Museu d'Art Contemporani l'any 2008 ha estat de
352.239 persones i l'any 2009 va ser de 360.397 persones.

Palma, 13 de desembre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 5820/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a escoletes
infantils de Menorca (II). (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre
de 2010).
Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

J)
A la pregunta RGE núm. 5824/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nombre
d'espectadors (II). (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de
2010).
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 d'espectadors han assistit a les
activitats gestionades pel Consorci Fundació Pública Balears
per la Música els anys 2008 i 2009?

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 5821/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nombre de
visitants (VIII). (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de 2010).

Persones assistents a les actuacions de l'Orquestra Simfònica
de Balears "Ciutat de Palma", durant els anys 2008 i 2009
Any 2008

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 de visitants han rebut els centres
gestionats per la Fundació Robert Graves els anys 2008 i
2009?

Concerts temporada 07/08 (15)
XIIè Festival Música Castell de Bellver
(concerts)
Concerts Escolars (12 )
Concerts Familiars (3)
Concerts Música de Cambra

Salvat error o omissió, els visitants que ha rebut la Fundació
Robert Graves l'any 2008 ha estat de 3.700 persones i l'any 2009
va ser de 3.800 persones.

Any 2009

Palma, 13 de desembre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Concerts temporada 08/09 (14)
XIIè Festival Música Castell de Bellver
(concerts)
Concerts Escolars (12)
Concerts Familiars (3)
Concerts Música de Cambra
Palma, 13 de desembre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Assistents
14.705
2.155
6.000
2.103
4.000
Assistents
13.755
2.403
6.250
3.154
5.100
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Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 5825/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nombre
d'espectadors (III). (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de
2010).
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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?
La Fundació Coll Bardolet durant l'any 2008 ha rebut 12.110
visitants i l'any 2009 11.503 visitants.

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, 20 de desembre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
I Puritani
- 18 de juny de 2008: 529
- 20 de juny de 2008: 562
- 22 de juny de 2008: 611
Total: 1702
La Bohème
- 10 de desembre de 2008: 545
- 12 de desembre de 2008: 593
- 14 de desembre de 2008: 616
Total: 1754
Tosca
- 31 de maig de 2009: 650
- 2 de juny de 2009: 703
- 4 de juny de 2009: 694
Total: 2047
La italiana en Argel
- 9 de desembre de 2009: 458
- 11 de desembre de 2009: 490
- 13 de desembre de 2009: 525
Total 1473
Total any 2008: 3456
Total any 2009: 3520
Palma, 13 de desembre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

N)
A la pregunta RGE núm. 5829/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nombre de
visitants (V). (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de 2010).
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 de visitants han rebut els centres
gestionats pel Consorci del Museu Torrens Lladó els anys 2008
i 2009?
El Consorci del Museu Torrens Lladó durant l'any 2008 ha
rebut 7.463 visitants i 7.877 visitants durant l'any 2009.
Palma, 13 de desembre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 5830/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nombre de
visitants (II). (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de 2010).
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 de visitants han rebut els centres
gestionats pel Consorci del Museu de Menorca l' any 2008 i
l'any 2009?

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 5826/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nombre de
visitants (IV). (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de 2010).
Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

La incidència de visitants als centres gestionats pel Consorci
del Museu Militar de Menorca l'any 2008 i l'any 2009 ha estat
la següent:
Museu

Mola

Felipe

Mes

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Gener

131

0

317

506

0

0

Febrer

148

321

1167

2038

6

0

Març

131

330

3976

2988

48

53

A la pregunta RGE núm. 5827/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nombre de
visitants (VI). (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de 2010).

Abril

217

112

3250

3500

16

0

Maig

385

137

4434

3502

100

0

Juny

287

198

4362

4150

121

262

Per tal de conèixer la incidència que la crisi econòmica ha
pogut tenir sobre els usuaris de les activitats culturals

Juliol

331

215

6671

7241

343

383

Ordre de Publicació
M)
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Agost
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388

151

10055

7565

905

Ordre de Publicació

1014

Q)
Setembre

343

133

6861

5866

418

289

Octubre

220

242

3782

2833

19

102

Novembre

229

227

2788

2610

15

279

Desembre

161

215

402

417

54

48

Total

2971

2281

48065

43216

2045

2430

A la pregunta RGE núm. 5839/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a parc bit
d'Alaior. (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de 2010).
Quin pressupost està destinat per al 2010 per a la posada
en funcionament del Parc Bit d'Alaior?
El pressupost per a aquesta infraestructura és de 5.000.000
d'euros.

Palma, 20 de desembre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

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

Ordre de Publicació
P)
A la pregunta RGE núm. 5831/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nombre de
visitants (I). (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de 2010).
Quants de visitants van rebre els centres gestionats pel
Consorci del Museu Militar de Menorca i del Patrimoni
Històric del Port de Maó i Es Castell durant l'any 2007?
Adjunt vos remet quadrant on s'indica la incidència de
visitants als centres gestionats pel Consorci del Museu Militar
de Menorca i del Patrimoni Militar del Port de Maó i Es
Castell durant l'any 2007.
Museu

Mola

Felipe

Mes

207

207

207

Gener

103

563

0

Febrer

112

1284

20

Març

86

2665

41

Abril

138

3654

6

Maig

276

4255

75

Juny

329

4418

150

Juliol

328

7985

192

Agost

461

12159

178

Setembre

463

8070

98

Octubre

287

3881

44

Novembre

244

2618

96

Desembre

132

766

38

Total

2959

52318

938

Palma, 20 de desembre de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
R)
A la pregunta RGE núm. 6111/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a edició del nou
Pla estratègic de joventut. (BOPIB núm. 156, de 23 de
desembre de 2010).
Cost de l'edició del nou Pla estratègic de joventut amb
mitjà USB de marca Pierre Cardin. Indicau-ne el nombre
d'unitats emeses?
No s'ha editat el nou Pla estratègic de joventut amb mitjà
USB de marca Pierre Cardin.
La Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració va
assumir la responsabilitat del Departament de Joventut el febrer
del 2010. Va trobar comprades aquestes unitats USB i amb la
finalitat d'usar-les, s'aprofiten per enviar i remetre material
documental.
Les USB Pierre Cardin, no han estat encarregades per la
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, però donat
que és una compra realitzada amb doblers públics, és
responsable fer-ne ús, tot i que la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració no s'identifiqui amb l'estil.
Palma, 4 de gener de 2011.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 178/11, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
de Medi Ambient i Mobilitat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2011, 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 de
Medi Ambient i Mobilitat, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre la desratització de l'illa de
Sa Dragonera.
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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 aquesta solAlicitud
es tramiti pel procediment indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)

Retirada del procediment d'urgència de la InterpelAlació
RGE núm. 5991/10.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2011, atesa la petició verbal del Grup
Parlamentari Popular de retirar el procediment d'urgència de la
interpelAlació esmentada, relativa a política comercial del
Govern de les Illes Balears (BOPIB núm. 154, de 10 de
desembre de 2010), acorda que aquesta passi a tramitar-se pel
procediment ordinari.

B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

RGE núm. 186/11, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença del síndic major de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2011, conformement amb els article 43.3 i 51.2
del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,
que solAlicita que la Comissió no permanent d'investigació sobre
el contracte de lloguer d'un edifici al polígon de Son Rossinyol,
mitjançant la presidenta del Parlament, adopti l'acord de
recaptar la presència del síndic major de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, per tal d'informar sobre l'informe
52/2010, de fiscalització del contracte de lloguer amb opció de
compra d'un local ubicat al polígon de Son Rossinyol de Palma.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució a la Comissió no permanent d'investigació
sobre el contracte de lloguer d'un edifici al polígon de Son
Rossinyol, subscrit per CAIB Patrimoni.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 195/11,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
comunica la substitució a la dita comissió del diputat Sr.
Santiago Tadeo i Florit per la diputada Sra. Assumpta Vinent i
Barceló.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A)

Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.
872/10.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de gener de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 161/11,
presentat pel Popular, i acorda la retirada de la solAlicitud de
compareixença esmentada, del director general de Tecnologia
i Comunicacions i conseller delegat de Multimèdia de les Illes
Balears, Sr. Antonio Machado Lozano, publicada al BOPIB
núm. 119, de 12 de març de 2010.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 158, de 21 de gener de
2010.
- Pàg. 5642. Propostes, apartat A)
On diu: A) , de la Comissió Tècnica Interinsular, de delegació
de competències al Consell Insular de Menorca de les facultats
...
Hi ha de dir: A) RGE núm. 8/2011, de delegació de
competències al Consell Insular de Menorca de les facultats
...
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