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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 254/11, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a dotació del
pla d'usos de l'Hospital Monte Toro. (Mesa de 2 de febrer de
2011).

RGE núm. 255/11, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a segon
centre de salut a Ciutadella de Menorca. (Mesa de 2 de febrer
de 2011).

RGE núm. 256/11, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a habitatges
de protecció oficial a Sant Lluís. (Mesa de 2 de febrer de
2011).

RGE núm. 257/11, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a ajudes a
malalts celíacs. (Mesa de 2 de febrer de 2011).

Palma, a 2 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina dotació econòmica té el pla d'usos de l'Hospital
Monte Toro?

Palma, a 25 de gener de 2011.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les previsions de la Conselleria de Salut en
relació amb un segon centre de salut a Ciutadella de Menorca?

Palma, a 25 de gener de 2011.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba el projecte d'habitatges de
protecció oficial de Sant Lluís (Menorca) del carrer Sant Jacient
41-45 i del carrer de Ses Barraques?

Palma, a 25 de gener de 2011.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantia i el nombre d'ajudes concedides als
malalts celíacs en el període 3009-2011?

Palma, a 25 de gener de 2011.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 381/11, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
educació i cultura. (Mesa de 2 de febrer de 2011).

RGE núm. 391/11, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a Parc Nacional de Cabrera. (Mesa de
2 de febrer de 2011).

RGE núm. 394/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del programa electoral en matèria d'habitatge.
(Mesa de 2 de febrer de 2011).

RGE núm. 395/11, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recepció del nou port de Son Blanc a Ciutadella. (Mesa de 2 de
febrer de 2011).

RGE núm. 396/11, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtudes
Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retard en el pagament dels ajuts al lloguer. (Mesa de 2 de
febrer de 2011).
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RGE núm. 397/11, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retenció de diverses auditories per part de la Conselleria
d'Economia i Hisenda. (Mesa de 2 de febrer de 2011).

RGE núm. 398/11, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
reducció de l'administració. (Mesa de 2 de febrer de 2011).

RGE núm. 399/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos
per combatre l'atur durant el 2011. (Mesa de 2 de febrer de
2011).

RGE núm. 400/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bons de
deute públic. (Mesa de 2 de febrer de 2011).

RGE núm. 401/11, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i
Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a policia
turística. (Mesa de 2 de febrer de 2011).

RGE núm. 402/11, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Luisa
Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a valoració de l'aplicació de la llei antitabac. (Mesa de 2 de
febrer de 2011).

RGE núm. 403/11, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera. (Mesa
de 2 de febrer de 2011).

Palma, a 2 de febrer de 2011.
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.

De les infraestructures a nivell educatiu i cultural previstes
per a aquesta legislatura a l'illa d'Eivissa i encara no
començades, quines considera que es podran iniciar en un futur
immediat?

Palma, a 1 de febrer de 2011.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les principals actuacions que pensa dur a terme
la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat al Parc Nacional de
Cabrera?

Palma, a 2 de febrer de 2011.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

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.

Considera el conseller d'Habitatge i Obres Públiques que ha
complit el seu programa electoral en matèria d'habitatge?

Palma, a 2 de febrer de 2011.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan el conseller d'Habitatge i Obres Públiques diu que per
Sant Josep estarà en funcionament el nou port de Son Blanc,
significa que el Govern ja l'haurà recepcionat?

Palma, a 2 de febrer de 2011.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el conseller d'Habitatge i Obres Públiques el
retard existent en el pagament dels ajuts al  lloguer per part de
la seva conselleria per dificultats en la generació de crèdit?

Palma, a 2 de febrer de 2011.
La diputada:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.
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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.

Per quin motiu la Conselleria d'Economia i Hisenda reté
diversos informes d'auditories referents a ens instrumentals de
la CAIB tal i com han alAlegat diversos consellers per no
remetre les auditories solAlicitades per aquest diputat?

Palma, a 2 de febrer de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern de les Illes Balears en la conveniència de
presentar un pla de reducció de l'Administració?

Palma, a 2 de febrer de 2011.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa la gravetat del nombre de persones en atur a les Illes
Balears, segons totes les dades conegudes, pot indicar el Molt
Hble. Sr. President amb quins recursos addicionals als
prorrogats de 2010 disposarà el Govern per poder atendre amb
eficàcia els treballadors aturats durant aquest any 2011?

Palma, a 2 de febrer de 2011.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el resultat d'emissió de bons del deute públic?

Palma, a 2 de febrer de 2011.
El diputat:
Josep Maria Costa i Serra.

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.

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears en matèria de policia turística per a l'any 2011?

Palma, a 2 de febrer de 2011.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller de Salut i Consum, sobre el
primer mes d'aplicació de la llei antitabac a les Illes Balears?

Palma, a 2 de febrer de 2011.
La diputada:
Maria Luisa Morillas i Navarro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller d'Educació i Cultura de la
posada en marxa del Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa
i Formentera?

Palma, a 2 de febrer de 2011.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 304/11, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a defensa de l'autogovern de
les Illes Balears, de l'estat del benestar i racionalització de
l'Administració de l'Estat, amb tramitació davant la Comissió
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d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 2 de febrer de
2011).

Palma, a 2 de febrer de 2011.
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.

Determinats sectors socials i polítics han obert una ofensiva
contra l'Estat de les autonomies, atacant la diversitat territorial
de l'Estat i l'autogovern dels pobles que l'integren, però també
l'estat del benestar i els drets socials dels ciutadans. No debades,
més del 80% del pressupost que gestionen les comunitats
autònomes correspon a educació, sanitat i serveis socials.

Cal tenir present que l'actual dèficit públic és imputable de
forma majoritària a l'Administració central de l'Estat. Segons la
liquidació del pressupost de 2009 (l'última disponible del
Ministeri d'Economia), el 79% del dèficit correspon al Govern
de l'Estat. El dèficit de les comunitats autònomes no arriba al
17%. Finalment, el dèficit dels ajuntaments representa poc més
del 4% del dèficit total de les administracions.

El Parlament de les Illes Balears, així com la resta
d'institucions de les Illes Balears, ha de defensar l'autogovern
del país i l'ordenament jurídic i institucional en què es
fonamenta.

Per això, aquesta cambra adopta els següents

Acords

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol intent de
retallar l'autogovern i la capacitat d'actuació política i executiva
de les institucions pròpies de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
garantir l'estat del benestar, tot assegurant el correcte
finançament de les comunitats autònomes i de la Seguretat
Social.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
elaborar un pla de reestructuració de l'Administració de l'Estat
amb l'objectiu d'eliminar les estructures administratives que
dupliquin funcions i/o competències (ministeris d'àrees que
tenen les competències transferides a les comunitats autònomes,
províncies i diputacions provincials, aparell polític de les
delegacions de govern, etc).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
instaurar l'administració única, de manera que les
administracions autonòmiques esdevinguin representants de
l'Administració de l'Estat en els territoris respectius.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
precisar les competències dels diferents nivells de
l'Administració (estatal, autonòmic, local) a partir del principi
de subsidiarietat i del principi democràtic d'acostar el poder als
ciutadans i exercir-lo des de la participació, tot evitant
duplicitats institucionals.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
elaborar un pla per suprimir tots aquells tràmits burocràtics
prescindibles i millorar l'eficiència de la funció pública.

Palma, a 18 de gener de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5274/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Virtudes Marí i Ferrer, relativa a pagament
dels ajuts al lloguer per part de la seva conselleria. (BOPIB
núm. 149, de 5 de novembre de 2010).

Com valora el conseller d'Habitatge el retard existent en el
pagament dels ajuts al lloguer per part de la seva conselleria?

El retard en el pagament dels ajuts al lloguer es deu a
dificultats en la generació del crèdit corresponent per part de la
Conselleria d'Economia i Hisenda.

Palma, 21 de gener de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti. 

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 5302/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a visites al
servei de cardiologia. (BOPIB núm. 149, de 5 de novembre de
2010).

Quines aliances i/o convenis amb grups d'interès i amb
compensació econòmica per a GESMA, s'han dit a terme
segons estableix el Pla estratègic de GESMA?

Fins el mes de novembre de 2010 s'han signat els convenis
següents, cap d'ells amb compensació econòmica: Servei de
Salut-Acords marcs electricitat, Fundació Es Baluard,
Associació cultural Es Racó de ses idees-millora de la qualitat
de vida, Consorci Mar Parc de Salut-docència, Balear de
Reparto-pràctiques, Servei de Salut-Acord marc reactius
laboratoris, Balear de reparto-pràctiques, Marisqueria Galicia-
pràctiques, Lireba-pràctiques, UIB-pràctiques, En Can't
Baleares, SL-pràctiques, Azertum Globals, Service-pràctiques,
FUEIB-colAlaboració docent, Eroski-pràctiques, FUEIB-anàlisi
de dades i docència, H.S. Llàtzer-pràctiques, Ràdio Taronja-
taller ràdio, Consell Insular de Mallorca Recicla-gestió de
residus, UNAC-formació, Universitat Alfonso X el Sabio-
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formació, Fundació H. Inca-pràctiques, Fundació H. Manacor-
pràctiques, SIL-Ser. Admon. Infor. Balears-pràctiques, SIL-
Promociones turísticas de Cala Millor-pràctica, UIB-formació
problemes alcohol, Associació Zaqueo-cobertura dentista
indigents, Col. O. de metges-curs expert bioètica, Ins. Mun.
Asist. Sanita.-colAlaboració, IBAVI-lloguer local Manacor,
IBAVI-lloguer local Manacor.

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

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5507/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gaspar Oliver i Mut, relativa a eliminació de
subproductes i restes d'animals. (BOPIB núm. 150, de 12 de
novembre de 2010).

Quin sistema és el que proposa el Govern per eliminar els
subproductes i restes d'animals a Mallorca?

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears atorga, ja des de
fa temps, competències als consells insulars en matèria
d'Ordenació del Territori. Pel que fa al tractament de residus
carnis, ja al Decret 21/2000, de 18 de febrer, d'aprovació
definitiva del Pla Director Sectorial (PDS) per a la gestió dels
residus sòlids urbans de Mallorca, s'afirma que compet al
Consell de Mallorca el tractament dels residus d'origen animal.
Aquest mateix PDS diu que també compet al Consell de
Mallorca l'adequació de les instalAlacions necessàries per al
correcte tractament dels residus d'origen animal.

Per altra banda, l'acord del Ple del Consell de Mallorca del
6 de febrer de 2006, pel qual es modifica el mencionat PDS, diu
que el consell adequarà el tractament de les deixalles d'origen
animal al desenvolupament científic i tecnològic establert per
les noves tecnologies de tractament d'aquests residus. El Consell
de Mallorca és qui té les competències i els mitjans tècnics i
humans capacitats per definir quin és el sistema més apropiat
per afrontar tècnicament aquesta problemàtica. Així doncs, és
el consell qui triarà el sistema de tractaments de residus i el
Govern li donarà suport econòmic dins de les seves possibilitats.

Palma, 21 de gener de 2011.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5527/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gaspar Oliver i Mut, relativa a licitació del projecte
per a l'eliminació de restes animals a Mallorca. (BOPIB núm.
150, de 12 de novembre de 2010).

Qui licitarà el projecte per a l'eliminació correcte de les
restes d'animals a Mallorca?

La institució competent és el Consell Insular de Mallorca.

Palma, 21 de gener de 2011.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5528/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gaspar Oliver i Mut, relativa a inici de les obres per
solucionar l'eliminació de restes animals a Mallorca. (BOPIB
núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

Quan començaran les obres que solucionaran la correcta
eliminació de les restes d'animals a Mallorca?

Aquesta qüestió es competència del Consell de Mallorca.

Palma, 21 de gener de 2011.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5529/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gaspar Oliver i Mut, relativa a licitació del projecte
per a l'eliminació de restes animals a Mallorca. (BOPIB núm.
150, de 12 de novembre de 2010).

Quan es licitarà el projecte per eliminar correctament les
restes d'animals a Mallorca?

La licitació d'aquest projecte és competència del  Consell de
Mallorca.

Palma, 21 de gener de 2011.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5530/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gaspar Oliver i Mut, relativa a resolució definitiva del
problema de l'eliminació dels subproductes i restes d'animals
a Mallorca. (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

Quan estarà resolt definitivament la correcta eliminació
dels subproductes i restes d'animals a Mallorca?

L'acord del Ple del Consell de Mallorca del 6 de febrer, pel
qual es modifica el PDS, diu que el consell adequarà el
tractament de les deixalles d'origen animal al desenvolupament
científic i tecnològic establert per les noves tecnologies de
tractament d'aquests residus. El Consell de Mallorca és qui en
té les competències i els mitjans tècnics i humans per a resoldre
definitivament aquest problema .
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Palma, 21 de gener de 2011.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5533/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gaspar Oliver i Mut, relativa a pressupost per a
l'eliminació de subproductes animals. (BOPIB núm. 150, de 12
de novembre de 2010).

Quin pressupost té el projecte que ha elegit el Govern de
les Illes Balears per solucionar l'eliminació dels subproductes
animals a Mallorca?

El Govern de les Illes Balears no ha elegit cap projecte, atès
que aquesta és una qüestió competència del Consell de
Mallorca.

Palma, 21 de gener de 2011.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5535/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gaspar Oliver i Mut, relativa a finançament de les
inversions per eliminar restes d'animals. (BOPIB núm. 150, de
12 de novembre de 2010).

Com es finançarà la inversió per eliminar les restes
d'animals a Mallorca?

Les competències en la present matèria són del Consell de
Mallorca.

Palma, 21 de gener de 2011.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5536/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gaspar Oliver i Mut, relativa a cobrament de quota
d'amortització als usuaris d'instalAlacions d'eliminació de
restes d' animals. (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de
2010).

Es cobrarà quota d'amortització als usuaris de les
instalAlacions per a l'eliminació de les restes d'animals a
Mallorca?

És una qüestió que ha de definir el Consell de Mallorca.

Palma, 21 de gener de 2011.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5600/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Antònia Sureda i Martí, relativa a tramitació
projectes nous edificis UIB. (BOPIB núm. 150, de 12 de
novembre de 2010).

En quin moment es troba la tramitació dels projectes de
nous edificis a la UIB?

Situació en què es troba la tramitació dels projectes de nous
edificis a la UIB.

- Ampliació del Centre de Tecnologies de la Informació de
campus (expedient del COFIU núm. 04/2006):

• La redacció del projecte va anar a càrrec del Consorci
per al Foment d'Infraestructures Universitàries amb un
cost de 47.300 euros.

• Les obres i l'equipament han tengut un cost de 2.148.981
euros, finançat al marge del COFIU per conveni
instrumental de subvenció a la UIB signat dia 27 d'abril
de 2009. La major part del finançament prové del préstec
obtingut en la convocatòria de l'any 2008 del programa
Campus d'ExcelAlència Internacional, que el Govern de
les Illes Balears ha de retornar a l'Estat en el període
2012-2023 a interès zero.

• L'obra està recepcionada (19 de novembre de 2010) i les
noves dependències s'inauguraran dia 14 de gener de
2011.

- Rehabilitació integral del casal Can Oleo (expedient del
COFIU núm. 02/2005):

• Import d'adjudicació de les obres: 2.286.782,39 euros.
• Import dels pagaments realitzats a càrrec del COFIU en

la legislatura anterior: 870.712,41 euros.
• Les obres es varen interrompre l'estiu de 2008 perquè

s'havia de modificar el projecte inicial a causa de
nombroses deficiències.

• Després de la tramitació administrativa del projecte
modificat, del projecte complementari i del nou conveni
de colAlaboració financera, dia 17 de desembre de 2009
es va ordenar la continuació de les obres.

• En el conveni de cessió de crèdit signat en 2009, a més
de l'import pendent d'1.416.069,98 euros, es varen
incloure les quanties de 117.934,46 euros per al projecte
complementari, d'1.164.352,53 euros per a la
modificació del projecte inicial i de 909.908,59 euros per
a l'equipament de l'edifici i altres despeses addicionals
(acord del consell de direcció del COFIU de 17 de
desembre de 2008). El compromís financer pluriennal
per aquesta cessió de crèdit amb Dexia-Sabadell és de
5.677.036 euros en el període 2011-2023.

• En aquests moments, les obres de reforma estan molt
avançades i només falta tramitar el projecte
d'equipament.
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- Biblioteca general del campus universitari:
• El COFIU només va encarregar la redacció del projecte

(expedient 02/2006).
• Import dels pagaments realitzats a càrrec del COFIU:

487.110,07 euros per a la redacció del projecte
(contracte de 30 de gener de 2007).

• El projecte presentat suposaria una inversió de més de
vint milions d'euros, dels quals no disposam, per la qual
cosa aquesta actuació roman suspesa per manca de
disponibilitat pressupostària.

- Nou edifici interdepartamental en el campus per als estudis de
Ciències de la Salut:

• El COFIU només va encarregar la redacció del projecte
(expedient 07/2006)

• Import dels pagaments realitzats a càrrec del COFIU:
156.600 euros.

• Per acord del consell de direcció del COFIU, de 7 de
juliol de 2009, la UIB s'ha encarregat de l'ampliació del
contracte de redacció del projecte per un import
addicional de 107.000euros.

• Recentment s'ha aprovat un conveni de cessió de crèdit
a la UIB per aquesta actuació, a càrrec del pla
d'infraestructures 2009 de la Conselleria d'Educació i
Cultura. La inversió total prevista en la construcció i
l'equipament del nou edifici és de 7.640.000 euros, i el
compromís financer pluriennal és de 10.708.774 euros
en el període 2011-2022.

- Nou edifici per als estudis d'Enginyeria d'Edificació:
• Seria una actuació nova, independent del COFIU.
• La quantitat de què hem parlat per a la redacció del

projecte, la construcció de l'edifici i l'equipament és de
2.250.000 euros, però en aquests moments no  hi ha
disponibilitat pressupostària.

- Altres actuacions solAlicitades per la Universitat:
• Substitució de l'aulari prefabricat del campus: és una

actuació urgent i necessària, atès l'actual estat de
degradació d'aquestes dependències (instalAlades l'any
1995).

• Substitució de les aules provisionals de la Facultat de
Ciències, instalAlades fa trenta anys per als estudis de
Medicina.

• Nova ubicació de l'Oficina de Transferència de
Coneixement (és a dir, ampliació de l'edifici de Son
Lledó).

• Canalització d'aigües a la zona occidental del campus.
• Creació de la zona per a vianants en el costat sud del

campus.
• Construcció d'un magatzem de productes químics.

Palma, 14 de gener de 2011.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5600/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Antònia Sureda i Martí, relativa a implantació
estudis de medicina UIB. (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre
de 2010).

Com està el procés de la implantació dels estudis de
medicina de la UIB?

L'article 87 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12
d'abril, estableix que, en l'àmbit de les competències
respectives, el Govern de l'Estat, les comunitats autònomes i les
universitats han d'adoptar les mesures necessàries per completar
la plena integració del sistema universitari espanyol en l'espai
europeu d'educació superior. En l'article 37 de la mateixa llei es
defineix l'estructura dels ensenyaments universitaris oficials, en
tres cicles:

- grau (primer cicle)
- màster universitari (segon cicle)
- doctorat (tercer cicle).
D'acord amb l'article 8.2 de la llei esmentada, la implantació

i supressió dels ensenyaments que condueixen a l'obtenció de
títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori
estatal han de ser acordades per la comunitat autònoma, per
pròpia iniciativa amb l'acord de consell de govern de la
universitat o bé per iniciativa de la universitat mitjançat
proposta del seu consell de govern; en ambdós casos s'ha de
comptar amb l'informe previ favorable del consell social de la
universitat. D'altra banda, l'article 35.2 de la mateixa llei
estableix que per impartir ensenyaments oficials, amb validesa
en tot el territori nacional, les universitats hauran d'obtenir la
verificació del Consell d'Universitats (òrgan dependent del
Ministeri d'Educació) que el pla d'estudis s'ajusta a les directrius
i condicions establertes pel Govern de l'Estat.

Finalment, el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel
qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris
oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol,
indica a l'article 3 que els ensenyaments universitaris oficials es
concretaran en plans d'estudis elaborats per les universitats, els
quals han de ser verificats pel Consell d'Universitats i
autoritzats per a la implantació per la corresponent comunitat
autònoma.

La Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears,
a la sessió de dia 5 de desembre de 2007, va acordar que
l'adaptació del sistema universitari de les Illes Balears a les
directrius de l'espai europeu d'educació superior es faria en dues
fases. Així, en la primera fase (anys 2008 i 2009) es varen
dissenyar les noves titulacions oficials que provenen de les
especialitats anteriorment vigents a la Universitat de les Illes
Balears. En la segona fase (anys 2009 i 2010) s'han elaborat
propostes que suposen noves especialitats en l'oferta acadèmica
de la UIB.

El procediment seguit per a la implantació dels nous
ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears
consta de les passes següents:
1. Disseny del pla d'estudis en el si de la Universitat de les Illes

Balears d'acord amb la normativa interna d'aquesta
institució, i elaboració de la memòria de verificació.
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2. Aprovació de la proposta del pla d'estudis per part del
consell de govern de la UIB.

3. Avaluació favorable de la proposta per part de l'agència
estatal ANECA d'avaluació de la qualitat i l'acreditació.

4. Resolució de verificació positiva per part del Consell
d'Universitats.

5. Informe del consell social de la UIB favorable a la
implantació.

6. Acord del Consell de Govern de la CAIB d'autorització de
la implantació.

7. Publicació en el BOIB de l'acord anterior.
8. Acord del Consell de Ministres pel qual s'ordena la

inscripció de l'ensenyament en el Registre d'Universitats,
Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació, la qual
cosa li confereix el caràcter de titulació oficial.

9. Publicació del pla d'estudis en el BOE.
10. Seguiment de la qualitat de la titulació per part de

l'AQUIB a partir del segon any d'implantació.
11. Acreditació de la qualitat de la titulació per part

d'ANECA (cada 4 o 6 anys, segons els casos), perquè
pugui mantenir el caràcter oficial.

Pel que fa a l'àmbit de la Medicina, d'acord amb el
procediment anterior, ja s'ha autoritzat la implantació a la
Universitat de les Illes Balears dels ensenyaments oficials
següents:

• Màster universitari de Ciències Socials Aplicades a
l'Atenció Sociosanitària (BOIB de 25 de juliol de 2009).

• Doctorat de ciències Biosociosanitàries (BOIB de 18
d'agost de 2009).

• Màster universitari de Ciències Mèdiques i de la Salut
(BOIB d'11 de setembre de 2010).

Pel que fa als ensenyaments de primer cicle, a instància del
Parlament de les Illes Balears i petició expressa del conseller de
Salut i Consum i de la consellera d'Educació i Cultura, des de
dia 5 de febrer de 2009 una comissió acadèmica nomenada per
la rectora de la Universitat de les Illes Balears ha treballat en el
disseny del pla d'estudis del grau de Medicina, i en l'elaboració
de la memòria pertinent per a la verificació d'aquesta proposta.
D'acord amb la resolució núm. 22015, de 17 de desembre de
2007, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació (BOE
de dia 21 de desembre de 2007) aquesta titulació ha de ser un
grau de 360 crèdits europeus, és a dir, de sis cursos.

Després de les consultes pertinents als departaments
universitaris i l'anàlisi de les alAlegacions presentades al treball
de la comissió, la proposta de pla d'estudis del grau de Medicina
va ser presentada al consell de govern de la Universitat de les
Illes Balears a la sessió ordinària de dia 16 de novembre de
2010. Aquest òrgan va aprovar enviar al Consell d'Universitats
la memòria de la proposta de grau de Medicina, per a l'avaluació
prèvia a la verificació.

La memòria no va poder ser registrada en el Consell
d'Universitats fins el dia 30 de desembre de 2010, ateses les
dificultats tècniques produïdes per la nova aplicació telemàtica
del Ministeri d'Educació per a la verificació dels nous
ensenyaments universitaris oficials.

Ara s'ha d'esperar l'informe preliminar d'ANECA sobre
l'avaluació de la proposta de pla d'estudis (el termini màxim que
té l'agència per emetre l'informe definitiu és de sis mesos).

Si en el mes d'abril de 2011 tenim constància que l'informe
preliminar d'avaluació té sentit favorable el Govern de les Illes
Balears podrà considerar la tramitació del conveni de
colAlaboració amb la UIB per al finançament de la implantació
del grau de Medicina a partir de setembre de 2011. Això
requereix un compromís pluriennal que va més enllà de la
present legislatura i, per tant, es necessita un ampli consens; en
primer lloc, en el si del Consell Social de la UIB que ha
d'emetre un informe previ favorable.

Palma, 18 de gener de 2011.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5600/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Antònia Sureda i Martí, relativa a pressuposts
UIB 2011. (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

De quin pressupost disposarà la UIB durant l'any 2011?

La Universitat de les Illes Balears compta amb diverses
fonts de finançament per elaborar el seu pressupost per a
l'exercici 2011:

• La transferència nominativa de la conselleria d'Educació
i Cultura.

• Les aportacions finalistes d'altres unitats del Govern de
les Illes Balears.

• Les subvencions d'altres institucions públiques (entitats
locals, consells insulars...).

• Les aportacions de l'Estat i de la Unió Europea per a
projectes de recerca.

• La contribució econòmica d'entitats privades.
• Les taxes abonades per l'alumnat per la prestació de

serveis acadèmics, ...

La transferència nominativa a la Universitat de les Illes
Balears, gestionada per la conselleria d'Educació i Cultura,
mitjançant la direcció general competent en matèria
universitària, ha evolucionat en els darrers anys d'aquesta
manera:

• Exercici 2007: 55.787.601 euros.
• Exercici 2008: 59.309.718 euros.
• Exercici 2009: 64.849.256 euros.
• Exercici 2010: la previsió inicial era de 62.006.803

euros, però la quantia es va reduir a 58.842.427 euros
per aplicació de la Llei 6/2010.

• La previsió per a l'exercici 2011 és, en aquests moments,
de 57.355.743 euros.

Palma, 14 de gener de 2011.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 5828/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a número de
visitants (III). (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de 2010).
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Per tal de conèixer la incidència que la crisi econòmica ha
pogut tenir sobre els usuaris de les activitats culturals
organitzades per les entitats de les quals participa el Govern
de les Illes Balears, quants visitants han rebut els centres
gestionats pel Consorci Castell de Sant Carles l'any 2008 i
l'any 2009?

Els visitants rebuts durant el 2008 pel Consorci Castell de
Sant Carles ha estat de 24.242 visitants. Els visitants rebuts
durant el 2009 pel Consorci Castell de Sant Carles ha estat de
42.386 visitants, quasi el doble.

Palma, 14 de gener de 2011.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 5843/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a consulta de
cardiologia a Ciutadella. (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre
de 2010).

S'ofereix consulta de cardiologia a Ciutadella per part de
l'Ibsalut? Quin ha estat el nombre de visites per any des del
mes de gener de 2008?

Sí, l'Ibsalut ofereix, des de desembre de 2007, consulta de
cardiologia a Ciutadella.

2007
(desembre)

2008 2009 2010

Total consultes 47 1.083 1.355 1.252

Palma, 30 de desembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 5844/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a visites al
servei  de cardiologia. (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de
2010).

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

2003: 3.241
2004: 3.605
2005: 3.700
2006: 4,092
2007: 4.034
2008: 4.111
2009: 4.530
2010: 3.737

Palma, 30 de desembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 5845/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a servei de
cardiologia a Menorca. (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre
de 2010).

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

L'atenció urgent, com sempre, es du a terme a través dels
serveis d'urgències, UCI i medicina interna, depenent de les
característiques de la patologia del malalt. En el cas de que fos
necessari es deriva el malalt a l'hospital de referència per a la
realització d'altres tècniques.

L'atenció programada es gestiona a través de les peticions
d'interconsulta dels metges ja siguin d'Atenció Primària o
Especialitzada que són els que indiquen la preferència del
malalt.

A més, comptem amb la colAlaboració dels cardiòlegs de
l'hospital de referència que venen un cop a la setmana i que
realitzen segons la setmana proves complementàries o alguna
consulta clínica.

Pel que fa a la zona de Llevant, on està ubicat el centre de
salut Canal Salat, es va començar a donar atenció als malalts de
cardiologia a aquest centre el mes de desembre del 2007 i des de
gener del 2010 els esmentats pacients són visitats a la Clínica
Menorca, on mitjançant conveni amb l'IbSalut un cardiòleg
passa visita als pacients.

Així mateix, i com sempre ha estat, tots aquells malalts que
per la seva complexitat no poden ser atesos a l'Hospital Mateu
Orfila són derivats al nostre hospital de referència, d'igual
manera aquells malalts que demanen una segona opinió.

Palma, 30 de desembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 5906/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
voluntariat en casos de pacients crònics i terminals. (BOPIB
núm. 153, de 3 de desembre de 2010).

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

La Conselleria de Salut i Consum està desenvolupant per
primera vegada a les Illes Balears l'Estratègia de Cures
PalAliatives de les Illes Balears 2009-2014, que permetrà
millorar la qualitat de vida al voltant de 1.500 pacients amb
malalties irreversibles i el seu entorn familiar.
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Palma, 30 de desembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 5907/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a millora
del protocol d'atenció en els casos d'agressions sexuals.
(BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de 2010).

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

El mes de setembre de l'any 2009 es va reunir la comissió de
seguiment del Protocol de coordinació per als casos de delictes
d'agressions sexuals per tal de fer un seguiment de les
incidències en l'aplicació que s'havien produït i que estaven
relacionades en mancances en la complementació del part de
lesions específic i la coordinació entre l'equip de ginecologia
dels centres de referència i els metges forenses.

Des de llavors hem treballat per millorar les eines
disponibles dels professionals per a l'aplicació del protocol i el
part de lesions informatitzat, que ha estat validat al Servei
d'Urgències de l'Hospital Son Llàtzer i que integrarà l'atenció
als delictes per agressions sexuals, ben aviat estarà implantat a
tots els centres d'atenció primària i hospitalària de les Illes.

A més, la Guia d'Atenció a la Violència de Gènere,
implantada en AP l'any 2009, inclou eines de prevenció i
detecció precoç de les agressions sexuals. A través de la
implantació d'aquesta guia s'han realitzat accions formatives a
tots els centres de salut, s'inclouen en el Pla de formació dels
professionals d'AP, un pilar fonamental per detectar els casos
d'agressions sexual, sobretot dintre de la parella i en l'entorn
familiar en què les dones no acudeixen als hospitals i no
conclouen amb una denúncia.

Aquestes accions dutes a terme per la Conselleria de Salut
ens permeten conèixer millor aquest problema i han suposat una
millora qualitativa en la capacitat d'atendre i acompanyar a les
dones víctimes d'aquests tipus de delictes determinats per les
desigualtats de gènere.

Palma, 30 de desembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 5911/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
reunions del consell de la salut. (BOPIB núm. 153, de 3 de
desembre de 2010).

Quantes vegades s'ha reunit el Consell de Salut de les Illes
Balears durant la present legislatura?

El Consell de Salut de les Illes Balears s'ha reunit fins a data
d'avui en quatre ocasions.

Palma, 30 de desembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 5971/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
inspeccions efectuades per la Conselleria de Salut a centres de
diàlisi. (BOPIB núm. 154, de 10 de desembre de 2010).

Quantes inspeccions ha realitzat la Conselleria de Salut als
centres de diàlisi de Mallorca en els darrers cinc anys?
Presentar una relació dels centres objecte d'inspecció.

La Conselleria de Salut ha realitzat deu inspeccions als
centres de diàlisi de Mallorca dins els darrers cinc anys.

Palma, 30 de desembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 5972/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
inspeccions realitzades al centre d'Inca on han aparegut casos
d'hepatitis. (BOPIB núm. 154, de 10 de desembre de 2010).

Quantes inspeccions s'han realitzat en els darrers cinc anys
per la Conselleria de Salut al centre de diàlisi d'Inca en el que
han aparegut els presumptes casos de contagi a pacients
d'hepatitis?

La Conselleria de Salut ha realitzat dues inspeccions en
aquest centre dins els darrers cinc anys.

Palma, 30 de desembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 5973/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a sancions
imposades al centre de diàlisi d'Inca on han aparegut els
presumptes casos d'hepatitis. (BOPIB núm. 154, de 10 de
desembre de 2010).

Quines sancions s'han imposat en els darrers cinc anys al
centre de diàlisi d'Inca en el que han aparegut els presumptes
casos de contagi a pacients d'hepatitis.

A data d'avui no s'ha imposat cap sanció a aquest centre.

Palma, 30 de desembre de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 6081/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, relativa a
transferència de la gestió del museu de Menorca, l'arxiu
històric i biblioteca pública de Menorca. (BOPIB núm. 156, de
23 de desembre de 2010).

En quina situació es troba el procés de transferència de la
gestió del Museu de Menorca, l'Arxiu Històric i Biblioteca
Pública de Menorca?

La proposició de llei de delegació de competències al
Consell Insular de Menorca de les facultats que com a
administració gestora exerceix ara l'administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears amb relació al Museu
de Menorca, la Biblioteca i l'Arxiu Històric de Maó va ser
aprovada pel Consell de Govern, en sessió de 12 de novembre
de 2010, i ratificada per la Comissió Tècnica Interinsular, en
sessió de 3 de desembre de 2010. Finalment, el Ple del Consell
Insular de Menorca, en sessió de 20 de desembre de 2010, va
acordar l'acceptació de 'esmentada delegació de competències.

Tots aquests tràmits preceptius han estat comunicats a la
presidenta del Parlament de les Illes Balears, mitjançant escrit
de 3 de gener de 2011, per tal d'iniciar la tramitació legislativa
escaient. 

Palma, 14 de gener de 2011.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 6082/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, relativa a
obres conservatori superior de música i dansa d'Eivissa.
(BOPIB núm. 156, de 23 de desembre de 2010).

Quines han estat les actuacions de la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal d'agilitar les obres del
Conservatori Superior de Música i Dansa d'Eivissa?

La Conselleria d'Educació i Cultura, a través de l'IBISEC,
ha realitzat el seguiment i control de la construcció del nou
Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa.

Dita construcció es va iniciar el passat any 2005 i ha sofert
múltiples incidències i retards per mor principalment de la
troballa de restes arqueològiques i consegüentment per la
necessitat de reformes en la cimentació inicial prevista.

Les actuacions efectuades per l'IBISEC s'han centrat en
agilitzar els successius terminis d'execució de les obres
principalment així com la coordinació entre la direcció
facultativa i l'empresa contractista, donada la contínua
discrepància tant tècnica com econòmica entre ambdós actors
principals per a la correcta execució de les obres.

En aquests moments les obres estan acabades i a darreries de
gener està prevista la inauguració de l'esperat Conservatori
Superior de Música i Dansa d'Eivissa.

Palma, 14 de gener de 2011.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 6083/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, relativa a
obres del museu de Formentera. (BOPIB núm. 156, de 23 de
desembre de 2010).

En quina situació es troben les obres del Museu de
Formentera?

Les obres del Museu de Formentera no estan en marxa per
manca de finançament. Cal tenir en compte que parlam d'una
infraestructura el cost total de la qual puja la quantitat de tres
milions d'euros, per la qual cosa es va demanar en el seu
moment un ajut al Ministeri de Cultura que a hores d'ara encara
no s'ha materialitzat. 

Palma, 14 de gener de 2011.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 6084/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, relativa a
pla de foment de la lectura. (BOPIB núm. 156, de 23 de
desembre de 2010).

Quines passes s'han donat per tal de modificar i actualitzar
el Pla de Foment de la Lectura?

La Direcció General de Cultura continua treballant a través
de diferents iniciatives per tal de millorar els índex de lectura
entre la població de les Illes Balears, entre les quals cal
destacar:

• Nomenament escriptor de l'any 2011. Enguany aquesta
distinció ha recaigut en el poeta i escriptor menorquí
Ponç Pons, després dels nomenaments de Baltasar
Porcel (2009) i Carme Riera (2010).

• Noves edicions de Paraula de... Recentment s'han
presentat nous números de les colAleccions Paraula de
narrador (Gabriel Janer Manila i Melcior Comes), i
Paraula de poeta (Gabriel de la S.T. Sampol i Biel
Florit). Actualment són a punt de presentar-se els darrers
lliuraments, dedicats a Albert Herranz i Fanny Tur
(Paraula de narrador), Francesc Florit i Jaume
Mesquida (Paraula de poeta), i Josep Pere Peyró
(Paraula de dramaturg).

• Campanya "Tasta'm". Es tracta d'un conveni o acord
amb e Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya pel qual es
distribueixen opuscles o extractes d'obres inèdites o
editades en l'any en què es fa la difusió i que són
distribuïts gratuïtament a través dels mitjans de transport
de Catalunya i de les Illes Balears. En el 2010 s'han fet
dues remeses de 13 títols cadascuna, a raó d'un per
setmana, de manera que la segona d'elles encara s'està
distribuint entre els usuaris del transport de les Illes
(ferrocarril, bus i aeroport).

• Projecte Sales d'espera. Aquesta iniciativa, que té per
objecte fomentar la lectura a les sales d'espera dels
centres sanitaris de les Illes Balears, ha posat a l'abast
una sèrie de títols sobre personatges rellevants del món
de la cultura, l'esport o la societat de la nostra comunitat



5708 BOPIB núm. 160 -  4 de febrer de 2011

autònoma. Els darrers títols distribuïts han versat sobre
Rafel Nadal, Paquita Tomàs, Miquel Dalmau i Antònia
Vicens.

Palma, 14 de gener de 2011.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 6085/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, relativa a
obres de la biblioteca central d'Eivissa. (BOPIB núm. 156, de
23 de desembre de 2010).

Quines han estat les actuacions de la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal d'agilitar les obres de la
Biblioteca Central d'Eivissa?

El Ministeri de Cultura va arribar a un acord amb el Govern
de les Illes Balears pel qual el Consell Insular d'Eivissa va cedir
un solar per ubicar la futura Biblioteca Pública i Arxiu Històric
d'Eivissa. L'Estat va acceptar oficialment el solar cedit
mitjançant escriptura pública efectuada a Eivissa el 10 de febrer
de 2010. Posteriorment des de la Direcció General de Cultura es
va comunicar al consell insular l'existència d'un problema pel
que feia a l'edificabilitat permesa en el pla general, a la vegada
que s'instava a aquesta institució a fer les gestions necessàries
amb l'Ajuntament d'Eivissa per tal de fer possible la construcció
de l'immoble.

La Conselleria d'Educació i Cultura, en definitiva, no
participa directament en la creació d'aquesta important
infraestructura cultural -per bé que ha fet en tot moment el
seguiment- atès que la titularitat dels centres culturals de les
Illes Balears (arxius, museus i biblioteques) la posseeix el
Govern central a través del Ministeri de Cultura.

Palma, 14 de gener de 2011.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 6086/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, relativa a
pressupost per als projectes culturals de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 156, de 23 de desembre de 2010).

Quines han estat les actuacions del Govern de les Illes
Balears per tal de demanar al Govern central major pressupost
per als projectes culturals de les Illes Balears?

Els titulars de la Conselleria d'Educació i Cultura i de la
Direcció General de Cultura no han deixat de mantenir reunions
periòdiques i constants amb la ministra i els responsables del
Ministeri de Cultura per tal d'aconseguir el màxim finançament
per als projectes culturals de les Illes Balears. No debades al
llarg de 2010 la nostra comunitat autònoma va ser una de les
més beneficiades pel Govern central en matèria de suport a
infraestructures i equipaments culturals. 

Palma, 14 de gener de 2011.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 6087/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, relativa a
obres de la necròpolis del Puig dels Molins. (BOPIB núm. 156,
de 23 de desembre de 2010).

Quines han estat les actuacions de la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal d'agilitzar les obres del Puig dels
Molins?

La Conselleria d'Educació i Cultura ha dut a terme en tot
moment obres de conservació, manteniment i neteja dels
hipogeus que conformen la necròpolis del Puig dels Molins,
declarada Patrimoni de la Humanitat el 4 de desembre de 1999.
S'han mantingut així mateix contactes amb el Ministeri de
Cultura, titular del jaciment arqueològic, per tal d'aconseguir
noves inversions per a la preservació i millora dels seus
singulars elements.

Les darreres actuacions han estat la reparació de part d'una
tanca de la necròpolis a causa de l'esboldrec de les terres sobre
les quals s'aixecaven algunes columnes, la qual cosa ha afectat
l'enreixat metàlAlic del recinte, d'una banda, i la finalització dels
treballs d'excavació, neteja, conservació i restauració dels
hipogeus de la Mula i Alqueria Islàmica per un import de
240.000 euros. 

Palma, 14 de gener de 2011.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 6088/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, relativa a
llei d'arxius de les Illes Balears. (BOPIB núm. 156, de 23 de
desembre de 2010).

En quina situació es troba el desenvolupament de la llei
d'arxius de les Illes Balears?

La Conselleria d'Educació i Cultura ha treballat en el
desenvolupament i desplegament de la Llei d'arxius i patrimoni
documental i en la millora de l'Arxiu del Regne de Mallorca i de
l'Arxiu Històric de Menorca. Al llarg de la legislatura s'han
reunit tant la Comissió Tècnica Interinsular d'Arxius com la
Junta Interinsular d'Arxius, òrgans que, entre altres funcions,
tenen cura de la millora del patrimoni arxivístic i documental de
les Illes Balears. 

Palma, 14 de gener de 2011.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.
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AG)

A la pregunta RGE núm. 6089/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, relativa a
llei de biblioteques de les Illes Balears. (BOPIB núm. 156, de
23 de desembre de 2010).

En quina situació es troba el desenvolupament de la llei de
biblioteques de les Illes Balears?

La Conselleria d'Educació i Cultura ha treballat en el
desenvolupament i desplegament de la Llei de biblioteques i en
la millora de la Biblioteca Pública de Palma i la Biblioteca
Pública de Maó. A la darrera reunió del Consell de Biblioteques
de les Illes Balears, de 18 de novembre de 2010, es tractà el
tema de l'estudi i aprovació dels paràmetres bàsics per a les
biblioteques públiques de les Illes Balears, d'una banda, i del
procediment del reglament de reconeixement i registre de
biblioteques i colAleccions bibliogràfiques, de l'altra.

Palma, 14 de gener de 2011.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació davant comissió per a les proposicions no de

llei RGE núm. 2578/10, 3508/10, 4552/10, 4904/10 i 4962/10.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 307/11,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda que les
proposicions esmentades, totes presentades per aquest grup,
passin a tramitar-se davant comissió, tal i com es relaciona a
continuació:

• RGE núm. 2578/10, contra l'homofòbia i la transfòbia
(BOPIB núm. 130, de 4 de juny de 2010), davant la
Comissió d'Assumptes Socials.

• RGE núm. 3508/10, relativa a pla integral per frenar
l'increment d'obesitat entre la població de les Illes
Balears(BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010),
davant la Comissió no permanent de Salut.

• RGE núm. 4552/10, relativa a suport a la candidatura de la
Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial de la
UNESCO (BOPIB núm. 143, de 24 de setembre de 2010);
RGE núm. 4904/10, relativa a defensa de la Llei de
normalització lingüística de les Illes Balears (BOPIB núm.
146, de 15 d'octubre de 2010); i RGE núm. 4962/10, relativa
a dret a internet en banda ampla (BOPIB núm. 147, de 22
d'octubre de 2010), davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 6497/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 308/11,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'establert als articles 95 i 96 del Reglament de la cambra i per
la resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la interpelAlació esmentada, relativa a política del Govern en
relació amb els pressuposts de 2011, sigui tramitada per aquest
procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Conformitat del Govern amb la tramitació de la proposta

RGE núm. 8/11, a tramitar pel procediment d'urgència. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de febrer de 2011, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 329/11, presentat pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual manifesta la seva conformitat amb la
tramitació de la Proposta de la Comissió Tècnica Interinsular de
delegació de competències al Consell Insular de Menorca de les
facultats que, com a administració gestora, exerceix ara
l'Administració de la CAIB en relació amb el Museu de
Menorca i la Biblioteca i l'Arxiu Històric de Maó, institucions
cultural de titularitat estatal (BOPIB núm. 158, de 21 de gener
de 2011).

Així mateix, segons l'establert a l'article 95 del Reglament
de la cambra, acorda d'atendre la petició de tramitar-la pel
procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 159, de 28 de gener de
2011.

-  Pàg. 5673. InterpelAlacions.

Al sumari falta relacionar la interpelAlació següent:
A) RGE núm. 166/11, 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.

En conseqüència, l'apartat A) passarà a ser el B).
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