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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de febrer de 2011, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 6121/10, relativa a traspàs de competències de l'Estat a
la comunitat autònoma, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata el magre

balanç d'aquesta legislatura en relació amb la transferència de
competències de l'Estat central cap a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tancar i fer efectiva la transferència de la
competència en matèria de litoral abans de maig de 2011.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a definir, juntament amb el Govern de les Illes Balears, un
règim de cogestió per als aeroports de les Illes, on les
institucions autonòmiques respectives tenguin un paper
determinant a l’òrgan de control i de decisió d’aquests
aeroports.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a avançar de forma immediata i decidida la transferència de
competències següents:

a) L’administració de justícia amb suficiència financera per
a la modernització dels edificis i equipaments. 
b) Polítiques actives d’ocupació, concretament la gestió dels
incentius a la contractació i la formació a càrrec de les
quotes salarials. 
c) Gestió de la immigració. 

El Parlament insta les institucions d’autogovern de les Illes
Balears a aprovar una llei de policia autonòmica a partir de la
qual es farà la negociació de transferència de funcions en
aquesta matèria amb l’Estat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a transferir o desqualificar com a ports d'interès generals els
ports d'Eivissa, Maó, la Savina i Alcúdia. En tot cas, s'insta el
Govern de l'Estat que les instalAlacions nàutiques existents dins
aquests ports siguin transferides o desafectades del port d'interès
general i passin així a ser gestionades per la Comunitat
Autònoma.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
i el Govern de les Illes Balears a garantir la suficiència
financera de totes les competències que es transfereixin."

A la seu del Parlament, 8 de febrer de 2011.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de febrer de 2011, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 6494/10, relativa a política en matèria de salut, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

l'Estat espanyol a cofinançar el nou hospital de referència de les
Illes Balears a Son Espases.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir els compromisos econòmics que té amb
els farmacèutics que dispensen medicació amb receptes
públiques, arribant amb ells a una solució consensuada.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar amb rigor el pla d'austeritat econòmica a
la conselleria, reduint el nombre d'alts càrrecs i les despeses
supèrflues."

A la seu del Parlament, 8 de febrer de 2011.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de febrer de 2011, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 52/11, relativa a compensació als
establiments que varen adequar les seves instalAlacions a
l'anterior Llei reguladora del consum de tabac, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat

a compensar aquells establiments que, en compliment del que
estableix la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco, varen realitzar inversions per tal d'adaptar els seus locals
amb la finalitat de protegir els drets dels no fumadors."
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A la seu del Parlament, 8 de febrer.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de febrer de 2011, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6502/10,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb el nou hospital de Son Espases.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, i l'Hble. Sra. Maria Torres i Marí del
Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer i l'Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 6091/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aprovació del Pla d'indústria. (BOPIB núm.
155, de 17 de desembre de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 287/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a emissió de deute "patriòtic" per
part del Govern. (BOPIB núm. 159, de 28 de gener de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de febrer de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 159, de 28 de gener
de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme i Treball.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 289/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retallada de pressupost de l'Agència Balear
de Turisme. (BOPIB núm. 159, de 28 de gener de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme i Treball.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de febrer de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 159, de 28 de gener de 2011).
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme i Treball.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de febrer de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 159, de 28 de
gener de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme i Treball.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 293/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a escoles noves. (BOPIB núm.
159, de 28 de gener de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de febrer de 2011, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 159, de 28 de gener de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de febrer de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 159, de 28 de gener de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de febrer de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 159, de 28 de gener de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de febrer de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 159, de 28 de gener de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de febrer de 2011, rebutjà el Punt 1 de la Moció RGE núm.
6494/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política en
matèria de salut.(BOPIB núm. 158, de 21 de gener de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Minut de silenci en memòria de les dones que han estat

víctimes recentment de la violència de gènere al nostre país, i
molt especialment de la darrera dona morta a la nostra
comunitat.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2011, guardà un minut de silenci en memòria de les
dones que han estat víctimes recentment de la violència de
gènere al nostre país, i molt especialment de la darrera dona
morta a la nostra comunitat, concretament a Calvià.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Minut de silenci en record del Sr. Andreu Mesquida i

Galmés.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer de 2011, guardà un minut de silenci en record del Sr.
Andreu Mesquida i Galmés, que fou diputat d'aquesta cambra
durant les I, II i III legislatures.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.

La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de desembre de 2010,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
919/10, relativa a la unitat i la denominació de la llengua, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears referma que la llengua

pròpia de les Illes Balears és el català.

2. El Parlament de les Illes Balears referma que la vitalitat
i la unitat de la llengua és la condició necessària per a
l’adequada preservació de totes les seves varietats i registres.

3. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
institucions de les Illes Balears a fer de la unitat de la llengua
catalana el punt de partida inqüestionable de la política
lingüística."

A la seu del Parlament, 14 de desembre de 2010.
La secretària de la comissió:
Esperança Marí i Mayans.
El president de la comissió:
Miquel A. Coll i Canyelles.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de desembre de 2010,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4457/10, relativa a inversions en el Museu de Menorca, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Cultura que dugui a terme, amb la màxima urgència, les
inversions pertinents i doti dels equipaments necessaris el
Museu de Menorca per tal que aquest recuperi els serveis d’aire
condicionat que permetin la conservació òptima de les
colAleccions museològiques allotjades.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, al Parlament de les Illes Balears, abans
de dia 1 de març de 2011, una auditoria en la qual es recullin,
detalladament, les incidències i/o els danys que hagin pogut
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sofrir les colAleccions allotjades al Museu de Menorca, així com
els agents causants de la seva pèrdua i/o destrucció.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar, en els pressuposts de 2011, les partides
econòmiques pertinents i els mitjans humans necessaris per a la
correcta conservació i manteniment dels serveis del Museu de
Menorca."

A la seu del Parlament, 14 de desembre de 2010.
La secretària de la comissió:
Esperança Marí i Mayans.
El president de la comissió:
Miquel A. Coll i Canyelles.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de desembre de 2010,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5788/10, relativa a suport a la ILP Televisió sense fronteres,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport a la

iniciativa legislativa popular sobre televisió sense fronteres
sense que hagi de suposar costos addicionals i subratlla el relleu
que tendria la seva aprovació per a la promoció i la protecció de
la nostra cultura."

A la seu del Parlament, 21 de desembre de 2010.
La secretària de la comissió:
Esperança Marí i Mayans.
El president de la comissió:
Miquel A. Coll i Canyelles.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de desembre de 2010,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5877/10, relativa a música tradicional eivissenca al
Conservatori de Música i Dansa, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)
"1. Establir una assignatura de Música Tradicional

Eivissenca, amb l’adopció del currículum pertinent, al
Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa, en un termini el més
breu possible, a fi i efecte d’oferir l’assignatura en el proper
curs 2011-2012.

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

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

A la seu del Parlament, 21 de desembre de 2010.
La secretària de la comissió:
Esperança Marí i Mayans.
El president de la comissió:
Miquel A. Coll i Canyelles.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de desembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
5992/10, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a desconnexions territorials
d'IB3. (BOPIB núm. 155, de 17 de desembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de desembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
6017/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport a la producció pròpia (I).
(BOPIB núm. 155, de 17 de desembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de desembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
6018/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport a la producció pròpia
(II). (BOPIB núm. 155, de 17 de desembre de 2010).
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La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de desembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
6019/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pressupost de 2011. (BOPIB
núm. 155, de 17 de desembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de desembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
6020/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a claus del pressupost de 2011.
(BOPIB núm. 155, de 17 de desembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de desembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
6021/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a deute a proveïdors (II). (BOPIB
núm. 155, de 17 de desembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 16 de desembre de 2010, debaté la Pregunta RGE núm.
6022/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a deute a proveïdors (I). (BOPIB
núm. 155, de 17 de desembre de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de desembre de 2010,
rebutjà el Punt 4 de la Proposició no de llei RGE núm.  4457/10,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions en el
Museu de Menorca. (BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de
2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient

i Mobilitat, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre
les mesures mediambientals i de restauració que pensa
realitzar la conselleria a la zona afectada per l'incendi de
Benirràs, al terme municipal de Sant Joan de Labritja (RGE
núm. 4474/10).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de febrer de 2011, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat, qui, acompanyat del gerent de l'IBANAT, del gerent
de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, de la
secretària general i del cap de Premsa, informà sobre el tema
indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient

i Mobilitat, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre
les actuacions de l'Agència Balear de l'Aigua al passeig per a
vianants de Portocolom (RGE núm. 4553/10).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de febrer de 2011, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat, qui, acompanyat del gerent de l'IBANAT, del gerent
de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, de la
secretària general i del cap de Premsa, informà sobre el tema
indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 6030/10.

 A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de
desembre de 2010, decaigué la pregunta esmentada, del diputat
Hble. Sr. Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pla estratègic per implantar IB3 a Eivissa
(BOPIB núm. 155, de 17 de desembre de 2010), a causa de
l'absència d'aquest diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 456/11, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6502/10, relativa a
política del Govern en relació amb el nou hospital de Son
Espases. (Mesa de 9 de febrer de 2011).

Palma, a 9 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 6502/10,
relativa a la política del Govern en relació amb el nou hospital
de Son Espases, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata la millora en
l'assistència sanitària a les Illes Balears que ha suposat l'entrada
en funcionament del nou hospital de Son Espases.

2. El Parlament de les Illes Balears constata les dificultats
existents durant el procés d'obertura del nou hospital de Son
Espases i la necessària millora de les condicions laborals dels
professionals que hi fan feina.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a lliurar als membres de la Comissió no permanent de
salut, a la propera sessió de la comissió, la documentació
corresponent on consti la informació completa i detallada en
relació amb la llista d'espera quirúrgica, de consultes i de proves
diagnòstiques de l'hospital, amb indicació del nombre de
derivacions realitzades a la sanitat privada concertada.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a demanar un informe jurídic al Consell Consultiu,
sobre el nombre de places que la concessionària del nou hospital
de Son Espases té l'obligació de posar a disposició dels
professionals de Son Espases a canvi dels 10.226.326 euros que
l'Ib-salut li abona mitjançant el cànon variable per aquest
concepte.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar totes les gestions necessàries per tal de
millorar els accessos a l'hospital de Son Espases, executant el
segon cinturó i una nova la línia de metro que connecti amb
l'hospital.
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6. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
reconeixement i felicita tots els professionals del nou hospital
de Son Espases per l'esforç, la dedicació i la professionalitat
demostrats en el procés de trasllat des de l'hospital de Son
Dureta.

Palma, a 3 de febrer de 2011.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 362/11, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de la web www.balearsexterior.com. (Mesa de 9 de febrer
de 2011).

RGE núm. 363/11, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manteniment de la web www.balearsexterior.com. (Mesa de 9
de febrer de 2011).

RGE núm. 364/11, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinadors dels programes d'ajuda individual. (Mesa de 9 de
febrer de 2011).

RGE núm. 365/11, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistents al dinar convocat el 16 de desembre passat per la
Fundació Balears a l'Exterior. (Mesa de 9 de febrer de 2011).

RGE núm. 419/11, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a crisi del sector agrari. (Mesa de 9 de febrer de 2011).

RGE núm. 420/11, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a augment de la liquiditat de petites i mitjanes empreses i
autònoms. (Mesa de 9 de febrer de 2011).

RGE núm. 421/11, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte tècnic del nou centre de salut d'Alaior. (Mesa de 9
de febrer de 2011).

RGE núm. 422/11, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a facilitat del crèdit als autònoms. (Mesa de 9 de febrer de
2011).

RGE núm. 423/11, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pressupost d'inversió del nou centre de salut d'Alaior. (Mesa
de 9 de febrer de 2011).

RGE núm. 424/11, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a facilitat del crèdit a les PIMES. (Mesa de 9 de febrer de
2011).

RGE núm. 425/11, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a facilitat del crèdit a les famílies. (Mesa de 9 de febrer de
2011).

Palma, a 9 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.

Quin és el cost total durant l'any 2009 de la realització, el
manteniment i el servei que suposa la web
www.balearsexterior.com?

Palma, a 1 de febrer de 2011.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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.

Quina persona física o entitat mercantil és l'adjudicatària per
realitzar, mantenir i divulgar la web www.balearsexterior.com?

Palma, a 1 de febrer de 2011.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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.
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Quin són els responsables, residents a Buenos Aires, de
coordinar en aquesta ciutat els programes d'ajuda individuals i
quin cost ha tengut aquesta coordinació? Indicau la
remuneració, si 'és el cas, que reben aquestes persones per
aquest concepte.

Palma, a 1 de febrer de 2011.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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.

Quants d'assistents hi va haver al dinar convocat des de la
Fundació Balears a l'Exterior el passat 16 de desembre a Buenos
Aires amb els beneficiaris dels programes d'ajudes individuals?

Palma, a 1 de febrer de 2011.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha adoptat el Govern per tal de superar la
crisi que afecta el sector agrari? Enumerau-ne les mesures i
desglossau-ne les quanties i la distribució per illes.

Palma, a 3 de febrer de 2011.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha adoptat el Govern per tal d'augmentar la
liquiditat de petites i mitjanes empreses i treballadors
autònoms? Especificau-ne les quantitats, si n'és el cas.

Palma, a 3 de febrer de 2011.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té el Govern de les Illes Balears el projecte tècnic per a la
construcció del nou centre de salut d'Alaior, d'acord amb la
proposta "Entre pins" que va ser la guanyadora del concurs
d'idees convocat a tal efecte?

Palma, a 3 de febrer de 2011.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha adoptat el Govern per tal de palAliar les
dificultats d'accés al crèdit per part dels treballadors autònoms?
Especificau-ne les quantitats, si n'és el cas.

Palma, a 3 de febrer de 2011.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost d'inversió que fan els tècnics respecte
del nou centre de salut d'Alaior? Quins és el termini per a
l'execució d'aquest projecte?

Palma, a 3 de febrer de 2011.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha adoptat el Govern per tal de palAliar les
dificultats d'accés al crèdit per part de les PIMES? Especificau-
ne les quantitats, si n'és el cas.
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Palma, a 3 de febrer de 2011.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha adoptat el Govern per tal de palAliar les
dificultats d'accés al crèdit per part de les famílies? Especificau-
ne les quantitats, si n'és el cas.

Palma, a 3 de febrer de 2011.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 522/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a procés de
bancarització de les caixes. (Mesa de 9 de febrer de 2011).

RGE núm. 528/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i
Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment dels compromisos electorals per part de
la Conselleria d'Educació i Cultura. (Mesa de 9 de febrer de
2011).

RGE núm. 529/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinás i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de la concentració-protesta d'alguns centres
educatius dia 10 de febrer. (Mesa de 9 de febrer de 2011).

RGE núm. 530/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
demandes dels pares i les mares d'alumnes amb necessitats
especials a Eivissa. (Mesa de 9 de febrer de 2011).

RGE núm. 531/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abandonament escolar a Menorca. (Mesa de 9 de febrer de
2011).

RGE núm. 532/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atur i
afiliació a la Seguretat Social. (Mesa de 9 de febrer de 2011).

RGE núm. 533/11, de l'Hble. Sr. Diputat José Ramón Bauzá
i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
a la disminució de l'atur a les Illes Balears. (Mesa de 9 de
febrer de 2011).

RGE núm. 534/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés
d'adjudicació de l'aparcament del nou hospital de referència.
(Mesa de 9 de febrer de 2011).

RGE núm. 535/11, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
a Sant Antoni. (Mesa de 9 de febrer de 2011).

RGE núm. 536/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
extraordinari de formació de l'Escola d'Hoteleria. (Mesa de 9
de febrer de 2011).

RGE núm. 537/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous
jutjats de Maó. (Mesa de 9 de febrer de 2011).

Palma, a 9 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el Govern del procés de bancarització de
les caixes anunciat pel Govern central?

Palma, a 8 de febrer de 2011.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin grau de satisfacció manifesta el conseller d'Educació
i Cultura respecte del compliment dels compromisos electorals
adquirits pel seu partit en referència a les competències culturals
del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 9 de febrer de 2011.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

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.
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Quina valoració fa el conseller d'Educació i Cultura de la
concentració-protesta que alguns centres educatius han convocat
per al dia 10 de febrer a la nostra comunitat?

Palma, a 9 de febrer de 2011.
La diputada:
Isabel Llinás i Warthmann.

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.

Ja ha donat el conseller d'Educació i Cultura resposta a la
demanda dels pares i les mares d'alumnes amb necessitats
especials a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 9 de febrer de 2011.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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.

Pensa el conseller d'Educació i Cultura que crida a
l'optimisme que Menorca lideri l'abandonament escolar entre els
majors de 16 anys?

Palma, a 9 de febrer de 2011.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.

Com explica el Molt Hble. Sr. President del Govern que a
les Illes Balears el mes de gener l'atur s'hagi reduït en 562
persones i el mateix mes hi hagués 5.756 treballadors menys
que desembre afiliats a la Seguretat Social?

Palma, a 9 de febrer de 2011.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot explicar el Molt Hble. Sr. President del Govern quines
mesures ha pres, si n'ha pres alguna, per tal de disminuir la xifra
d'aturats a la nostra comunitat?

Palma, a 9 de febrer de 2011.
El diputat:
José Ramón Bauzá i Díaz.

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.

Pot explicar el conseller de Salut quin ha estat el procés
d'adjudicació de l'aparcament del nou hospital de referència?

Palma, a 9 de febrer de 2011.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Quines actuacions ha fet la Conselleria d'Obres Públiques
aquesta legislatura al municipi de Sant Antoni?

Palma, a 9 de febrer de 2011.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la resposta del programa extraordinari de
formació que realitza l'escola d'Hoteleria?

Palma, a 8 de febrer de 2011.
El diputat:
Josep Maria Costa i Serra.
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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.

Com es troben actualment els terminis d'obres per l'entrada
en funcionament dels nous jutjats de Maó?

Palma, a 8 de febrer de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 357/11, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cases i centres balears convocats al Consell de comunitats, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 9 de febrer de 2011).

RGE núm. 358/11, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
confiança amb les cases i els centres balears a l'exterior, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 9 de febrer de 2011).

RGE núm. 359/11, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relació entre la Fundació Balears a l'Exterior i les cases de
Balears, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de febrer de 2011).

RGE núm. 360/11, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mandat parlamentari en relació amb els projectes de
cooperació al desenvolupament, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de
febrer de 2011).

RGE núm. 361/11, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
trobada de joves de l'Escola d'Ascochinga (Argentina), a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 9 de febrer de 2011).

Palma, a 9 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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quines cases i quins centres de Balears a l'exterior seran
convocats al Consell de comunitats i on se celebrarà la trobada
aquest any 2011?

Palma, a 1 de febrer de 2011.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quina confiança li mereixen a l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència les cases i els centres balears a l'exterior?

Palma, a 1 de febrer de 2011.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quina valoració fa l'Hble. Sr. Conseller de Presidència de la
relació que existeix entre la Fundació Balears a l'Exterior i les
Cases balears?

Palma, a 1 de febrer de 2011.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
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Pensa l'Hble. Sr. Conseller de Presidència dur a terme el
mandat parlamentari pel qual els projectes de cooperació al
desenvolupament es duran a terme des de la Fundació Balears
a l'Exterior?

Palma, a 1 de febrer de 2011.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quin objectiu ha complir el passat encontre de joves de
l'escola d'Ascochinga (Argentina) i quina valoració fa l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència d'aquesta trobada?

Palma, a 1 de febrer de 2011.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5510/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a visitants al
Parc maritimoterrestre de Cabrera. (BOPIB núm. 150, de 12
de novembre de 2010).

Quines són les dades de visitants dels anys 2008, 2009 i
2010 al Parc maritimoterrestre de Cabrera dels mesos de maig
a setembre?

De maig a setembre de 2008 48.648 visites

Permisos ancoratge 4.988

Visitants ancoratge 21.847

Permisos navegació 1.723

Navegants busseig 7.184

Permisos bussejadors 276

Bussejadors 1.645

Visitants en golondrinas 18.001

De maig a setembre de 2009 52.737 visites

Permisos ancoratge 5.611

Visitants ancoratge 24.575

Permisos navegació 1.657

Navegants busseig 6.910

Permisos bussejadors 300

Bussejadors 1.755

Visitants en golondrinas 19.496

De maig a setembre de 2010 51.656 visites

Permisos ancoratge 5.880

Visitants ancoratge 25.754

Permisos navegació 1.395

Navegants busseig 5.817

Permisos bussejadors 310

Bussejadors 1.813

Visitants en golondrinas 18.271

Palma, 16 de gener de 2011.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5516/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a depuradora
de Vila. (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

Com es troben les millores a la depuradora de Vila?

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
gestiona el sistema de sanejament i la depuració en alta de Vila.

Des de l'any 1986 -quan va entrar en funcionament
únicament el pretractament- fins ara, la planta ha sofert una
sèrie de remodelacions i ampliacions. Cal recordar que la
naturalesa especialment agressiva de les aigües residuals de Vila
provoquen un envelliment molt elevat a les instalAlacions.

El consell d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i
de la Qualitat Ambiental de 8 d'abril de 2008 va adjudicar el
projecte anomenat "Obres de remodelació de l'EDAR d'Eivissa"
amb un pressupost de 3.532.729,43 euros (IVA inclòs).

Les obres consistien en:
• Substitució d'equips del pretractament.
• Substitució d'equips del tractament fisicoquímic.
• Remodelació desodorització.
• Construcció de nou edifici de control.
• Posada en servei del biofor del tractament biològic.

L'acta de recepció de les obres es va signar en data 4 de
maig de 2009.

La posada en servei dels biofors (tractament biològic) de
forma automàtica es va retardar a causa de la manca de potència
elèctrica a la zona que impedia fer la contractació de l'augment
de potència necessari.

Palma, 13 de gener de 2011.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.
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Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5522/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a depuradora
de Sa Pobla. (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

Com es troben les solucions que s'han de donar a la
depuradora de Sa Pobla?

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
gestiona el sistema de sanejament i depuració en alta de Sa
Pobla, que inclou el propi nucli urbà i les urbanitzacions de la
zona de Crestatx.

El funcionament de l'EDAR està notablement condicionat
per l'arribada massiva de residus de la indústria de la patata, les
puntes de cabal de la planta desnitrificadora i l'entrada d'aigües
pluvials a través de la xarxa municipal.

Des d'un punt de vista tècnic una possible solució exigiria
una actuació global que impliqués diferents administracions i
que es resumeix en tres punts:
1. Remodelació de l'EDAR per optimitzar el tractament de

reducció de nutrients i adequar la capacitat de les
instalAlacions per a la laminació de puntes de cabal.

2. Culminar les actuacions per fer efectiva la separació
d'aigües residuals i pluvials dins la xarxa municipal, així
com el compliment de l'ordenança municipal d'ús de la
xarxa de clavegueram quant a abocaments de tipus
industrials (bugaderies, indústria de transformació de la
patata, etc.).

3. Subministrament d'aigua potable des de la xarxa en alta del
Govern.
Les converses mantingudes entre l'Ajuntament i la

conselleria l'any 2009 es varen plasmar el 27 de gener de 2010
en un conveni de colAlaboració per al subministrament d'aigua
en alta (se n'adjunta còpia). Com a conseqüència de les
converses i de la posterior formalització del conveni, la direcció
de l'empresa va ordenar iniciar les tasques associades als punts
1 i 3 anteriors.

En relació amb el punt 1, els serveis tècnics de sanejament
i depuració varen redactar, tramitar i iniciar la licitació del
projecte anomenat "Remodelació de les obres d'arribada de
l'EDAR de Sa Pobla" (Exp. SA/OB/10/07) per un import de
385.929 euros (IVA inclòs). En el consell d'administració de
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental de data
30 de novembre de 2010 es va adjudicar a la UTE Obras y
Pavimentaciones Man, SA-Ingemaxter, SA les esmentades
obres per un import de 321.856,05 (IVA inclòs).

A continuació es detallen les principals actuacions d'aquest
projecte:
• Posada en servei de la nova canonada afluent.
• Nou bombament de capçalera.
• InstalAlació d'un equip automàtic de desbast addicional i un

tamís de tempestes.
• Dipòsit de laminació per a una millor regulació del cabal

d'entrada.
• InstalAlacions complementàries i auxiliars.

Palma, 24 de gener de 2011.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5523/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a Pla de
deixalleries. (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

Com es troba actualment el Pla de deixalleries?

A dia d'avui, els "punts verds" i les deixalleries són
gestionats per ajuntaments, mancomunitats o consorcis. La
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat té preparat un
esborrany de decret sobre el Pla de deixalleries que estableix
uns paràmetres tècnics mínims comuns per a totes les
deixalleries, especialment pel que afecta el correcte
emmagatzemament dels residus perillosos, tot i que esperam la
nova llei estatal, ja que aquesta pot afectar la normativa balear
que elaboram.

No obstant això, s'ha d'assenyalar que un dels principals
obstacles per garantir la correcta recollida dels perillosos a les
deixalleries per part de gestors autoritzats és el seu finançament.

Palma, 27 de gener de 2011.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 5525/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a llei de renous.
(BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

Com es troba actualment la llei de renous?

La Llei 37/2003, de 17 de novembre, de renous, és una llei
estatal. A les Illes Balears hi ha la Llei 1/2007, de 16 de març,
contra la contaminació acústica a les Illes Balears. Actualment
el Govern elabora un decret perquè l'aplicació de la llei
autonòmica no contravengui els paràmetres establerts a la
legislació europea ni espanyola, i per implementar sistemes
d'inspecció i sanció en matèria de contaminació acústica. També
s'ha elaborat una ordenança tipus per facilitar la feina als
ajuntaments, que en la pràctica són els que han d'aplicar la llei.

Palma, 27 de gener de 2011.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5526/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a Pla de residus
perillosos. (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

Com es troba actualment el Pla de residus perillosos?

La gestió dels residus perillosos, en tant que una part
important són perillosos domiciliaris, són una responsabilitat
compartida entre les diferents administracions, i així ho recull
l'avantprojecte de llei de residus i envasos de les Illes Balears
que elabora la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat.

Per altra banda, la nova llei estatal de residus, actualment en
procés de revisió i incorporació d'esmenes per adaptar-les a la
normativa marc europea, modificarà l'actual normativa sobre
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residus perillosos a l'Estat espanyol, i des del Ministeri de Medi
Ambient s'ha recomanat a les comunitats autònomes esperar el
mes de febrer a l'entrada en vigor de la nova llei per adaptar
normatives autonòmiques i desplegar plans de residus.

Palma, 27 de gener de 2011.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 426/11, 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
9 de febrer 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 pujada de la taxa d'aigües
a diversos municipis de Mallorca.

Així mateix, d'acord amb l'establert als articles 95 i 96 del
Reglament del Parlament i per la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la
tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives, la
Mesa acorda que aquesta solAlicitud es tramiti pel procediment
d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 487/11, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer 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
d'Educació i Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre l'auditoria del COFIU.

Així mateix, d'acord amb l'establert als articles 95 i 96 del
Reglament del Parlament i per la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la
tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives, la
Mesa acorda que aquesta solAlicitud es tramiti pel procediment
d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 428/11, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia per donar compliment a la
Moció RGE 13384/09.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2011, conformement amb l'article 154.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, davant el Ple de la cambra, per
tal de donar compliment de la resolució aprovada pel Parlament,
derivada del debat i la votació de la Moció RGE núm. 13384/09,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació amb
la policia local i turística.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 5991/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 427/11,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la interpelAlació esmentada, relativa a política comercial del
Govern de les Illes Balears (BOPIB núm. 154, de 10 de
desembre de 2010).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

B)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE

núm. 5726/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 495/11,
presentat pel Popular, i acorda, d'acord amb l'establert als
articles 95 i 96 del Reglament del Parlament i per la Resolució
de Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a la tramitació de les iniciatives parlamentàries no
legislatives, que la proposició no de llei esmentada, relativa a
l'incompliment reiterat per part del Govern de les Illes Balears
del protocol general sobre actuacions en matèria d'aigües en el
terme municipal de Palma (BOPIB núm. 151, de 19 de
novembre de 2010) es tramiti pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Continuació de la tramitació de la Proposta de la Comissió

Tècnica Interinsular RGE núm. 8/11 i obertura del termini de
presentació d'esmenes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de febrer de 2011, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra la Proposta esmentada, relativa a 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 culturals de titularitat
estatal (BOPIB núm. 158, de 21 de gener d'enguany), d'acord
amb l'establert a l'article 1276.4 del Reglament del Parlament,
acorda de trametre-la a la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals i obrir un termini de vuit dies perquè s'hi puguin
presentar esmenes. Aquest termini finalitzarà dia 21 de febrer
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Jaume Font i

Barceló.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de febrer de 2011, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 435/11, presentat pel diputat Hble. Sr. Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
comunica la seva renúncia a la condició de diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Credencial del nou diputat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2011, resta assabentada de la presentació de la
credencial per part del diputat que substitueix el Sr. Jaume Font
i Barceló, així com del fet que prendrà possessió del seu càrrec
en la sessió plenària del dia de la data.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Adscripció del diputat José Ramón Bauzá i Díaz al Grup

Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2011, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
504/11, presentat pel diputat José Ramón Bauzá i Díaz,
mitjançant el qual solAlicita la seva adscripció al Grup
Parlamentari Popular.

Així mateix, també resta assabentada de l'escrit RGE núm.
505/11, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual es comunica l'acceptació de l'adscripció del diputat
esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer de 2011.
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. 160, de 4 de febrer de
2011.

-  Pàg. 5694 i 5700. Respostes a preguntes, apartat B)
On diu: A la Pregunta RGE núm. 5302/10, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a
visites al servei de cardiologia.
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 5302/10, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a
aliances d'acord amb el Pla estratègic de GESMA.

-  Pàg. 5695 i 5703. Respostes a preguntes, apartat L)
On diu: A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5600/10, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 5601/10, ...

-  Pàg. 5695 i 5704. Respostes a preguntes, apartat M)
On diu: A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5600/10, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 5602/10, ...
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