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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de febrer de 2011, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6497/10,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb els pressuposts de 2011.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Santiago Tadeo
i Florit.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, Carles Manera i Erbina.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Gabriel Barceló i Milta del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i l'Hble. Sr. Josep Lluís Carretero i
Niembro del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Santiago
Tadeo i Florit i Carles Manera i Erbina.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 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 8

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 381/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a educació i cultura. (BOPIB núm.
160, de 4 de febrer 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 15 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 8

de febrer de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 160, de 4 de febrer de
2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de 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 8

de febrer de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 160, de 4 de
febrer de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de 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 8

de febrer de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 160, de 4 de febrer de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de 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 8

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 396/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retard en el pagament d'ajuts al
lloguer. (BOPIB núm. 160, de 4 de febrer de 2011).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de 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 8

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 400/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a bons de deute públic. (BOPIB
núm. 160, de 4 de febrer 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 15 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 8

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 401/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a policia turística. (BOPIB
núm. 160, de 4 de febrer de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Innovació, Interior i
Justícia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 8

de febrer de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 160, de 4 de febrer 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 15 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 8

de febrer de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
160, de 4 de febrer 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 15 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 8

de febrer de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 160, de 4 de febrer de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de 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 8

de febrer de 2011, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 160, de 4 de febrer
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 15 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de febrer de 2011, debaté la Pregunta 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 l'any 2011. (BOPIB núm. 160, de 4 de febrer de 2011).
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La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de febrer de 2011, rebutjà l'Esmena a la totalitat de devolució
RGE núm. 5422/10, del Grup Parlamentari Popular, al Projecte
de llei RGE núm 4255/10, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 142, de 17 de
setembre de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Innovació,

Interior i Justícia, per tal de donar compliment del punt 1.a) de
la Proposició no de llei RGE núm. 9402/08 (RGE núm.
139/11).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de febrer de 2011, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera d'Innovació, Interior i Justícia, qui informà sobre el
tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Jurament del càrrec de diputat del Sr. José Ramon Bauzá

i Díaz.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2011, jurà el càrrec de diputat el Sr. José Ramón
Bauzá i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, atesa la renúncia
al càrrec del Sr. Jaume Font i Barceló, d'acord amb l'establert a
l'article 7.1.3. del Reglament de la cambra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Presa en consideració de la Proposta de la Comissió

Tècnica Interinsular RGE núm. 8/11, 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 culturals de titularitat
estatal.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2011, es prengué en consideració, per
assentiment, la proposta esmentada, publicada al BOPIB núm.
158, de 21 de gener d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Elecció d'un membre del Consell Consultiu de les Illes

Balears.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer de 2011, atesa la vacant que s'ha produït al Consell
Consultiu de les Illes Balears, elegí per assentiment el Sr.
Antoni Mir i Llabrés com a nou membre d'aquest consell.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer de 2011, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5016/10,
relativa a mesa d'estudi dels usos de l'edifici de Son Dureta,
amb les esmenes RGE núm. 477/11, del Grup Parlamentari
Socialista, i RGE núm. 523/11, del Grup Parlamentari
Popular, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
“1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Salut i Consum a iniciar els tràmits pertinents amb la Tresoreria
de la Seguretat Social i l’Ajuntament de Palma per assegurar un
ús sociosanitari dins l’actual Hospital de Son Dureta.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a presentar a la major brevetat un Pla de
possibles usos per oferir serveis sociosanitaris dins l’actual
Hospital Son Dureta.”

A la seu del Parlament, 15 de febrer de 2011.
La secretària en funcions de la comissió:
Isabel Alemany i Moyà.
La presidenta de la comissió:
Aina Crespí i Prunés.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer de 2011, procedí a
debatre conjuntament el text de les Proposicions no de llei
RGE núm. 5236/10, relativa a representació dels ajuntaments
d'Eivissa, Maó i Alcúdia en el consell d'administració
d'Autoritat Portuària, i RGE núm. 5387/10, relativa a nova
composició del consell d'administració portuària, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
“1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig

davant el retall de la representativitat municipal al Consell
d'Administració d'Autoritat Portuària de les Illes Balears, pel fet
de deixar totalment al marge de la presa de decisions sobre els
ports, les infraestructures, l'activitat comercial, les mercaderies,
els serveis, etc., que tenen una incidència directa en tot l'àmbit
local.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat, a buscar una fórmula d’aplicació de la llei i, si no fos
possible, a la modificació legislativa pertinent que garanteixi la
presència dels ajuntaments, com a titulars, al Consell
d’Administració d’Autoritat Portuària. (Llei 33/2010, de 5

d’agost, que modifica la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de
règim econòmic i de prestació de servei als ports d’interès
general)

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que, des de l'acord i el treball compartit, doni als
ajuntaments que han quedat fora del Consell d'Administració
d'Autoritat Portuària la quota de representativitat que els
municipis afectats es mereixen, donant-los la màxima quota que
permet la llei i reconsiderant els quatre nomenaments que per
llei corresponen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la FELIB i la
FEMP a la unitat dels municipis davant les possibles
conseqüències de la reforma de la llei, solAlicita el seu suport i
defensa dels interessos de les ciutats implicades, atesa la
situació d'inferioritat creada.”

A la seu del Parlament, 15 de febrer de 2011.
La secretària en funcions de la comissió:
Isabel Alemany i Moyà.
La presidenta de la comissió:
Aina Crespí i Prunés.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports  del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer de 2011,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5975/10, relativa a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"1.El Parlament de les Illes Balears es reafirma que els fons

que integren l’Arxiu de la Corona d’Aragó són de gran
importància per a la historia de les comunitats autònomes
d’Aragó, Catalunya, Illes Balears i València, segons el que
preveu el Patronat de la Corona d’Aragó.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a reunir el Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó a l’efecte
d’establir el funcionament, l’organització i la gestió dels fons
que integren aquest arxiu."

A la seu del Parlament, 15 de febrer de 2011.
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 10 de febrer de 2011,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6130/10, relativa a l'Institut Ramon Llull, i quedà aprovada la
següent:
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RESOLUCIÓ

D)
"Primer.- El Parlament de les Illes Balears expressa el seu

reconeixement a la tasca del Consorci Institut Ramon Llull, en
subratlla el valor per a la promoció i l’expansió de la nostra
cultura i aposta per la seva consolidació i potenciació.

Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta els òrgans
rectors de l’Institut Ramon Llull a promoure les mesures adients
perquè, sense perjudici dels principis bàsics de coordinació i
unitat que han d’animar l’Institut, es dotin de major autonomia
els ens territorials i es  garanteixi la participació dels diversos
territoris en la direcció efectiva de l’ens.

Tercer.- El Parlament de les Illes Balears anima la
Generalitat del País Valencià i l’Institut Ramon Llull a
emprendre negociacions per incorporar el País Valencià com a
membre del Consorci Institut Ramon Llull."

A la seu del Parlament, 15 de febrer de 2011.
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 Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 10 de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 99/11, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió de l'IVA en el
sector serveis per al 2010. (BOPIB núm. 158, de 21 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 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 10 de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 100/11, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció turística a la
televisió. (BOPIB núm. 158, de 21 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 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 10 de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 101/11, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució del tot inclòs.
(BOPIB núm. 158, de 21 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 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 10 de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 103/11, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a costos dels interessos
aplicables als projectes del Pla Renove. (BOPIB núm. 158, de
21 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 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 10 de febrer de 2011, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 104/11 i 105/11, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a creació del consorci per a la gestió de places turístiques i a
operacions d'intercanvi de places turístiques. (BOPIB núm. 158,
de 21 de gener de 2011).

Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme i Treball.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 10 de febrer de 2011,
rebutjà el Punt 3 de la proposició no de llei RGE núm.  5975/10,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'Arxiu de la Corona
d'Aragó (BOPIB núm. 154, de 10 de desembre de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i

Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sobre
l'anàlisi de l'evolució de la crisi econòmica (RGE núm.
6046/10).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de febrer de 2011, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, qui, acompanyat del director general d'Economia i del
cap de Gabinet, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

Treball, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre les
prioritats, els eixos i les mesures d'actuació per tal de
combatre i reduir l'atur de llarga durada prevists al Pla
d'ocupació de les Illes Balears 2009-2011 i al programa

operatiu FSE de les Illes Balears 2007-2013 (RGE núm.
5642/10).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer de 2011, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Turisme i
Treball, qui, acompanyada del director general de Planificació
i del cap de Premsa, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Turisme RGE núm. 102/11.

 A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de febrer de 2011, es retirà la
pregunta esmentada, del diputat Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució del sector
aeri (BOPIB núm. 158,. de 21 de gener de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de febrer de 2011, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 632/11, de transformació de fundacions del
sector públic sanitari de les Illes Balears i de determinació del
règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries, i, d'acord
amb l'establert a l'article 140.1 del Reglament de la cambra,
acorda de sotmetre a audiència de la Junta de Portaveus la
solAlicitud de tramitació directa i en lectura única.

Així mateix, la Mesa de la Cambra i la Junta de Portaveus,
en sessió del dia de la data, i en relació amb la petició del
Govern respecte de la tramitació a aplicar al projecte de llei
esmentat, acorden de proposar al Ple de la Cambra la
tramitació directa i en lectura única d'aquesta iniciativa.

Palma, a 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en sessió de dia 11 de febrer de
2011, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

20. Acord d'aprovació del Projecte de llei de
transformació de fundacions del sector públic sanitari de
les Illes Balears i de determinació del règim jurídic de les
fundacions públiques sanitàries.

A proposta del conseller de Salut i Consum, el Consell de
Govern adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el text del Projecte de llei de transformació
de fundacions del sector públic sanitari de les Illes Balears i de
determinació del règim jurídic de les fundacions públiques
sanitàries, que s'adjunta a aquest acord.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
text del Projecte de llei de transformació de fundacions del
sector públic sanitari de les Illes Balears i de determinació del
règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries.

Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que, atesa la qualitat d'excepcional de la disposició en projecte,
i si ho considera oportú, proposi al ple de la institució, a
l'empara del que disposa l'article 140 del Reglament de la
cambra, que la iniciativa de què es tracta es tramiti directament
i en lectura única."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

Palma, a 11 de febrer de 2011.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI DE TRANSFORMACIÓ 

DE FUNDACIONS DEL SECTOR PÚBLIC SANITARI
DE LES ILLES BALEARS 

I DE DETERMINACIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC 
DE LES FUNDACIONS PÚBLIQUES SANITÀRIES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, va
incorporar a l’àmbit del Sistema Nacional de Salut un model
d’organització caracteritzat principalment per la gestió directa
tradicional en les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

No obstant això, la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre
habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de
Salut, conseqüència de la tramitació parlamentària del Reial
Decret Llei 10/1996, de 17 de juny, va tenir per objecte ampliar
les formes organitzatives de gestió dels centres sanitaris i, per
tant, es va establir la possibilitat que la gestió dels centres i dels
serveis sanitaris i sociosanitaris es pogués dur a terme,
directament o indirectament, mitjançant qualsevol de les
personificacions de naturalesa pública o privada admeses per
l’ordenament jurídic.

D’altra banda, l’article 111 de la Llei 50/1998, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
regula les fundacions públiques sanitàries del sector públic
estatal i les incorpora al conjunt d’entitats de naturalesa o
titularitat pública admeses en dret, a les quals fa referència la
Llei 15/1997, atès que es tracta d’organismes de naturalesa
pública i de titularitat pública.

El Reial Decret 29/2000, de 14 de gener, de noves formes de
gestió de l’Institut Nacional de Salut, desplega la Llei 15/1997
i també l’article 111 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre. El
text anterior conserva el caràcter i l’essència del servei públic
dels centres i dels serveis sanitaris que s’han de gestionar,
alhora que enumera i desenvolupa les noves formes de gestió
sanitària. També estableix com a tals les fundacions de la
derogada Llei 30/1994, de 20 de novembre, de fundacions i
d’incentius fiscals a la participació privada en activitats
d’interès general (actual Llei 50/2002, de 26 de desembre, de
fundacions), els consorcis i les societats estatals, totes
esmentades en l’exposició de motius de la Llei 15/1997, així
com les fundacions públiques sanitàries regulades per la Llei
50/1998.

En el context legal esmentat, neixen la Fundació Hospital de
Manacor per Acord del Consell de Ministres de 22 de novembre
de 1996, publicat per la Resolució de la Secretaria General
d’Assistència Sanitària de 21 de gener de 1997 (BOE de 6 de
febrer), i la Fundació Hospital Son Llàtzer per Acord del
Consell de Ministres de 8 de juny de 2001, publicat per la
Resolució de la Secretaria General de Gestió i Cooperació
Sanitària de 12 de juny de 2001 (BOE de 22 de juny de 2001).
Ambdues fundacions tenen naturalesa jurídicoprivada i són avui
fundacions del sector públic autonòmic a l’empara del que
estableix l’article 55 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Dins el marc normatiu esmentat i a l’empara de la disposició
addicional cinquena de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, el
Servei de Salut de les Illes Balears pretén implementar un
procediment d’estatutarització del personal funcionari i laboral
que presti servei a les institucions sanitàries que conformen el
sistema sanitari públic de les Illes Balears, com ara les
fundacions del sector públic Son Llàtzer i Manacor. D’acord
amb aquesta disposició addicional cinquena, a l’objecte
d’homogeneïtzar les relacions d’ocupació del personal de
cadascun dels centres, de les institucions o dels serveis de salut
i amb la finalitat de millorar la gestió, les administracions
públiques sanitàries poden establir procediments per a la
integració directa, amb caràcter voluntari, en la condició de
personal estatutari, en la categoria i la titulació equivalent, de
les persones que presten serveis en aquests centres, institucions
o serveis amb la condició de funcionaris de carrera o en virtut
de contracte laboral fix.
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En aquest mateix sentit, la Llei 6/2007, de 27 de desembre,
de mesures tributàries i econòmicoadministratives, modifica la
disposició addicional dotzena de la Llei 25/2006, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i administratives, de manera
que preveu expressament que, d’acord amb la disposició
addicional cinquena de la Llei 55/2003, el Govern pot establir
per reglament procediments per a la integració directa i
voluntària en la condició de personal estatutari fix i en la
categoria i la titulació equivalent, del personal funcionari de
carrera o laboral fix que està adscrit o presta els seus serveis en
els centres, serveis i establiments del Servei de Salut de les Illes
Balears o de les empreses públiques o fundacions del sector
públic autonòmic, adscrites al Servei de Salut, que es relacionen
en el corresponent decret.

En compliment d’aquestes disposicions, l’Acord del Consell
de Govern de 12 de novembre de 2010 ratifica l’Acord de la
Mesa Sectorial de Sanitat de 4 de novembre de 2010, pel qual
s’estableixen el procés i les condicions de l’oferta d’integració
en la condició de personal estatutari fix del personal funcionari
de carrera i del personal laboral fix adscrit a centres,
establiments o serveis gestionats pel Servei de Salut de les Illes
Balears.

El procés esmentat no es pot dur a terme sense modificar la
naturalesa jurídica de les fundacions del sector públic, atès que,
com preveu l’article 44 del Reial Decret 29/2000,“la relació
jurídica del personal al servei de les fundacions ha de ser de
caràcter laboral i en conseqüència s’hi ha d’aplicar el que
disposa el Reial Decret 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova
el text refós de l’Estatut dels treballadors i altres disposicions de
desenvolupament”. En el mateix sentit es pronuncien l’article 20
dels Estatuts de la Fundació Hospital de Manacor i l’article 33
dels Estatuts de la Fundació Hospital Son Llàtzer, com també
l’article 49 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol.

A l’empara de les consideracions anteriors, no resultaria
jurídicament possible adscriure personal estatutari als ens
esmentats, atès que les fundacions Son Llàtzer i Manacor són
ens de naturalesa jurídicoprivada que ajusten la seva actuació al
dret privat, com ho reconeixen l’article 39 del Reial Decret
29/2000, l’article 46.1 de la Llei 50/2002 i l’article 55.2 de la
Llei 7/2010.

La present llei pretén donar solució a la problemàtica
esmentada i opta per transformar les dues fundacions del sector
públic existents en l’àmbit de la nostra comunitat autònoma en
fundacions públiques sanitàries, entitats que sí que poden
albergar personal estatutari, tal com preveu l’article 73 del
Decret 29/2000, de 14 de gener.

A més, i de conformitat amb el que preveu la disposició
addicional tercera de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, s’aborda la
regulació de les fundacions públiques sanitàries en l’àmbit de
les Illes Balears i se'n fixen els trets bàsics.

Article 1
Transformació de fundacions del sector públic sanitari

1. Les fundacions del sector públic Hospital Son Llàtzer i
Hospital de Manacor, constituïdes en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, es transformaran automàticament,
des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, en fundacions públiques
sanitàries amb personalitat jurídica pròpia que tenen per objecte

la gestió i l’administració dels centres sanitaris Hospital Son
Llàtzer i Hospital de Manacor.

2. Les fundacions públiques sanitàries resultants de la
transformació mantenen la denominació anterior i queden
adscrites al Servei de Salut de les Illes Balears.

3. La transformació no implica l’extinció de la fundació ni
l’obertura del procediment de liquidació.

4. La transformació de les fundacions del sector públic sanitari
no ha de suposar la cessació de l’activitat assistencial realitzada
pels centres sanitaris que gestionaven, la qual s’ha de continuar
prestant sense interrupció.

5. Les noves fundacions públiques sanitàries s’han de subrogar
en la totalitat d’actes, contractes i relacions jurídiques
imputables a les transformades.

6. Els béns i els drets pertanyents a cada entitat transformada
s’han d’integrar en el patrimoni de les noves fundacions amb el
mateix títol jurídic que tenia l’entitat preexistent.

7. La transformació de les fundacions del sector públic sanitari
en fundacions públiques sanitàries és causa de baixa en el
Registre de Fundacions de les Illes Balears.

Article 2
Règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries

1. Les fundacions públiques sanitàries del sector públic de les
Illes Balears es regeixen pels seus estatuts, que han de respectar
les prescripcions d’aquesta llei i les disposicions autonòmiques
que la despleguen. Supletòriament, hi són aplicables les
disposicions sobre les entitats públiques empresarials, de
conformitat amb el que estableix l’apartat 2 de la disposició
addicional tercera de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. Les fundacions públiques sanitàries es poden crear per a la
gestió i l’administració de centres, serveis i establiments de
protecció de la salut, d’investigació sanitària, desenvolupament
tecnològic o innovació en el camp sanitari, gestió de la donació
de sang i teixits i gestió de l’assistència sanitària o
sociosanitària.

3. La constitució, la modificació, l’extinció, la fusió, l’absorció,
l’escissió o la transformació de les fundacions públiques
sanitàries, així com els seus estatuts, han de ser aprovats
mitjançant acord de Consell de Govern a proposta del conseller
competent en matèria de sanitat.

4. Els estatuts de les fundacions públiques sanitàries s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En tot cas, els
estatuts han d’establir l’estructura orgànica i el règim de
funcionament de les fundacions, així com la definició dels
objectius que hagi d’assolir l’entitat i els recursos humans,
financers i materials necessaris.
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5. El règim de contractació ha de respectar, en tot cas, les
previsions contingudes en la legislació de contractes del sector
públic per a les entitats públiques empresarials.

6. El personal al servei de les fundacions públiques sanitàries ha
de ser personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears
que aquest darrer ens públic adscrigui. Si així ho preveuen els
seus estatuts i quan ho autoritzi l'òrgan de govern de l'entitat es
pot incorporar a les fundacions públiques sanitàries personal
laboral.

7. El personal directiu de les fundacions s’ha de regir per les
previsions contingudes a la Llei del sector públic instrumental
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en la Llei de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

8. Les fundacions públiques sanitàries poden disposar del seu
propi patrimoni i tenir béns adscrits o cedits per l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears o els seus
organismes autònoms.

9. Els béns mobles i immobles que siguin cedits o adscrits han
de ser objecte d’administració ordinària pels òrgans de govern
de les fundacions, en els termes establerts per la legislació
vigent. No obstant això, i quan es tracti dels immobles a què es
refereix la disposició addicional segona de la Llei 5/2003, de 2
d’abril, de salut de les Illes Balears, les obres de millora,
reparació, conservació i manteniment han de ser a compte del
Servei de Salut de les Illes Balears quan el seu import superi la
quantitat d’un milió d’euros.

10. En matèria financera, pressupostària, comptable i de control,
les fundacions públiques sanitàries s’han de regir pel que es
preveu per a les entitats públiques empresarials en la Llei del
sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i en el text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional única

Excepcionalment, les fundacions públiques sanitàries poden
tenir personal laboral propi si aquest procedeix de les categories
laborals de les fundacions del sector públic que no ha optat per
integrar-se en el règim estatutari.

Disposició transitòria primera

1. El personal laboral al servei de les fundacions del sector
públic Hospital Son Llàtzer i Hospital de Manacor, queda
automàticament integrat com a personal laboral al servei de les
noves fundacions públiques sanitàries en les mateixes
condicions que fins a aquest moment hi eren d’aplicació, mentre
que no s’hagi completat el procés d’estatutarització.

2. Una vegada completada tota l’adaptació de les entitats
transformades al règim jurídic de les fundacions públiques
sanitàries, el personal de les entitats transformades que hagi
optat per l’estatutarització ha de ratificar aquesta opció.

Disposició transitòria segona

1. Els estatuts dels ens preexistents s’han d’adaptar en el termini
de sis mesos a les prescripcions d’aquesta llei i a la resta de
disposicions que siguin aplicables a les fundacions públiques
sanitàries.

2. Mentre que no s’adaptin els estatuts de les noves fundacions,
continuen vigents els estatuts dels ens preexistents en tot allò
que no s’oposi a les prescripcions d’aquesta llei.

3. Una vegada completada tota l’adaptació de les entitats
transformades al règim jurídic de les fundacions públiques
sanitàries, s’ha d’instar la cancelAlació dels assentaments en el
Registre de Fundacions de les Illes Balears.

Disposició derogatòria única

1. Queda derogada la disposició addicional onzena de la Llei
11/1993, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 1994.

2. Així mateix queden derogades totes les disposicions de rang
igual o inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei, la
contradiguin o hi siguin incompatibles.

Disposició final única

1. Es faculta el Consell de Govern per dictar les disposicions
que siguin necessàries per desplegar el que disposa aquesta llei.

2. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 11 de febrer de 2011.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 625/11, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6497/10, relativa a
política del Govern en relació amb els pressuposts de 2011.
(Mesa de 16 de febrer de 2011).

Palma, a 16 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. 6497/10,
relativa a política del Govern en relació amb els pressuposts de
2011, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que els titulars de les diferents seccions
pressupostàries compareguin davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts del Parlament de les Illes Balears per tal d'explicar
les previsions de despesa per programes i objectius per al 2011.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller
d'Economia i Hisenda que comparegui davant el Parlament de
les Illes Balears per tal d'explicar l'últim pla de sanejament
aprovat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller
d'Economia i Hisenda que comparegui davant el Parlament de
les Illes Balears per tal d'explicar les mesures acordades
relatives a l'estalvi de despesa corrent a les seccions de
l'Administració General de la CAIB i als ens públics que en
depenen.

Palma, a 10 de febrer de 2011.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 543/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a Hospital de
Formentera (IV). (Mesa de 16 de febrer de 2011).

RGE núm. 544/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a Hospital de
Formentera (V). (Mesa de 16 de febrer de 2011).

RGE núm. 545/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a Hospital de
Formentera (III). (Mesa de 16 de febrer de 2011).

RGE núm. 546/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a projectes a
Formentera de la Conselleria de Salut. (Mesa de 16 de febrer
de 2011).

RGE núm. 547/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a Hospital de
Formentera (II). (Mesa de 16 de febrer de 2011).

RGE núm. 548/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a Hospital de
Formentera (I). (Mesa de 16 de febrer de 2011).

Palma, a 16 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins nous serveis s'han creat a l'Hospital de Formentera
durant aquesta legislatura?

Palma, a 9 de febrer de 2011.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins canvis en l'organització s'han produït a l'Hospital de
Formentera durant aquesta legislatura?

Palma, a 9 de febrer de 2011.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres la Conselleria de Salut perquè
l'Hospital de Formentera no es torni a quedar sense aigua
calenta durant tota una setmana?

Palma, a 9 de febrer de 2011.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes realitzarà la Conselleria de Salut a
Formentera durant l'any 2011?

Palma, a 9 de febrer de 2011.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu l'Hospital de Formentera s'ha trobat durant
una setmana sense aigua calenta?

Palma, a 9 de febrer de 2011.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la previsió de la Conselleria de Salut per a la
instalAlació d'un TAC a l'Hospital de Formentera?

Palma, a 9 de febrer de 2011.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 660/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adquisició d'un
TAC (tomografia axial computaritzada) per a l'Hospital de
Formentera. (Mesa de 16 de febrer de 2011).

RGE núm. 663/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a TV3. (Mesa de 16 de febrer de 2011).

RGE núm. 664/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eliminació de l'espai per a usos religiosos a l'Hospital de Can
Misses. (Mesa de 16 de febrer de 2011).

RGE núm. 665/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vulneració de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental i
avaluacions ambientals estratègiques. (Mesa de 16 de febrer
de 2011).

RGE núm. 666/11, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tasques de
desratització a l'illa de Sa Dragonera. (Mesa de 16 de febrer
de 2011).

RGE núm. 667/11, de l'Hble. Sra. Diputada Santiago Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncia
formulada pels treballadors de Quesería Menorquina (El
Caserío). (Mesa de 16 de febrer de 2011).

RGE núm. 668/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a impuls de les tecnologies de la informació i la
comunicació a Menorca. (Mesa de 16 de febrer de 2011).

RGE núm. 669/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
evolució econòmica de Menorca. (Mesa de 16 de febrer de
2011).

RGE núm. 670/11, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evacuació
d'aigües fluvials a Eivissa. (Mesa de 16 de febrer de 2011).

RGE núm. 671/11, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau
i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut
Balear de Salut Mental de la Infància i l'Adolescència. (Mesa
de 16 de febrer de 2011).

RGE núm. 672/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pròrroga
dels pressuposts. (Mesa de 16 de febrer de 2011).

RGE núm. 673/11, de l'Hble. Sr. Diputat José Ramón Bauzá
i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació de
l'endeutament de la comunitat autònoma. (Mesa de 16 de
febrer de 2011).

Palma, a 16 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.

Per quin motiu encara no s'ha instalAlat un TAC a l'Hospital
de Formentera?

Palma, a 15 de febrer de 2011.
El diputat:
Josep Mayans i Serra.

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.
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Posa el Govern de les Illes Balears algun inconvenient
perquè TV3 emeti en versió íntegra a les Illes Balears, en
comptes de la versió TV3.cat?

Palma, a 10 de febrer de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

Com valora el conseller de Salut i Consum que a l'actual
Hospital de Can Misses s'hagi eliminat l'espai per a usos
religiosos?

Palma, a 16 de febrer de 2011.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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.

Per quin motiu la Conselleria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears vulnera flagrantment la Llei d'avaluació
d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les
Illes Balears?

Palma, a 16 de febrer de 2011.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereixen al conseller de Medi Ambient i
Mobilitat les tasques de desratització dutes a terme a l'illa de Sa
Dragonera?

Palma, a 16 de febrer de 2011.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears davant la denúncia formulada pels treballadors de
l'empresa Quesería Menorquina (El Caserío)?

Palma, a 16 de febrer de 2011.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines accions formatives ha dut a terme la Conselleria de
Turisme i Treball per a l'impuls de les tecnologies de la
informació i la comunicació a l'illa de Menorca?

Palma, a 16 de febrer de 2011.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com veu el conseller l'evolució econòmica de l'illa de
Menorca a la vista dels actuals indicadors?

Palma, a 16 de febrer de 2011.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba l'evacuació d'aigües fluvials a
l'autovia d'Eivissa a l'aeroport?
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Palma, a 16 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.

Pot explicar el conseller de Salut quins beneficis significa la
posada en marxa del nou Institut Balear de Salut Mental de la
Infància i l'Adolescència?

Palma, a 16 de febrer de 2011.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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

Continua pensant el Molt Hble. Sr. President del Govern que
la pròrroga dels pressuposts és la millor solució per afrontar la
greu situació econòmica que viu la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 16 de febrer de 2011.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

Atès que, segons la normativa vigent, l'endeutament públic
és una matèria reservada a llei, té intenció el Molt Hble. Sr.
President, entrar en aquesta cambra un projecte de llei per tal de
regular l'endeutament de la comunitat autònoma per a l'exercici
2011?

Palma, a 16 de febrer de 2011.
El diputat:
José Ramón Bauzá i Díaz.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 595/11, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll
i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiència dels programes d'IB3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de 10 de febrer de 2011).

RGE núm. 596/11, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau
i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex
d'audiència de les diverses cadenes, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de 10 de febrer de 2011).

RGE núm. 597/11, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiència d'IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa
de 10 de febrer de 2011).

RGE núm. 598/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
estratègic per a Eivissa, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears (Mesa de 10 de febrer de 2011).

RGE núm. 605/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada
d'ingressos, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa
de 10 de febrer de 2011).

RGE núm. 606/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute a
proveïdors, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa
de 10 de febrer de 2011).

RGE núm. 607/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost previst
per atendre la campanya electoral, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de 10 de febrer de 2011).

RGE núm. 608/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incompatibilitats per ocupar el càrrec de director general de
l'EPRTVIB, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa
de 10 de febrer de 2011).

RGE núm. 609/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes del
canvi de proveïdor d'informatius IB3 TV, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de 10 de febrer de 2011).

RGE núm. 610/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estalvi per
nou proveïdor d'informatius IB3 TV, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de 10 de febrer de 2011).
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Palma, a 10 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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

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

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

Quina és l'audiència de cada un dels programes que s'emeten
a IB3?

Palma, a 10 de febrer de 2011.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

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

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

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

Quina és la posició d'IB3 en els índexs d'audiència de les
cadenes que es veuen a les Illes Balears?

Palma, a 10 de febrer de 2011.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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

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

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

Quina és l'audiència d'IB3 desagregada per illes?

Palma, a 10 de febrer de 2011.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

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

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

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

Quina valoració fa el director general sobre el
desenvolupament del Pla estratègic per a Eivissa?

Palma, a 10 de febrer de 2011.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

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

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

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

Donada la menor quantia a ingressar a l'EPRTVIB per part
del Govern de les Illes Balears respecte del contracte programa
signat, a quines partides aplica els retalls el director general
respecte del pressupost de l'any passat?

Palma, a 10 de febrer de 2011.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

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

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

Quins plans té el director general de l'EPRTVIB per liquidar
el deute a proveïdors d'aquest organisme públic i les empreses
dels mitjans que en formen part?

Palma, a 10 de febrer de 2011.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la comissió esmentada.
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Quin cost previst té el director general de l'EPRTVIB per
atendre la propera campanya electoral i les eleccions?

Palma, a 10 de febrer de 2011.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

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

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

Quina valoració fa de l'aplicació de les incompatibilitats a
les quals està sotmès el càrrec de director general de l'ens públic
de RTVIB?

Palma, a 10 de febrer de 2011.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la comissió esmentada.

Quins efectes tindrà per als professionals que elaboren els
informatius d'IB3 TV el traspàs cap al nou proveïdor?

Palma, a 10 de febrer de 2011.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la comissió esmentada.

Quin serà l'estalvi definitiu pel fet de tenir un nou proveïdor
d'informatius a IB3 TV?

Palma, a 10 de febrer de 2011.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 640/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de capacitat d'actuació del Govern en matèria de
serveis socials, a tramitar pel procediment d'urgència (Mesa
de 16 de febrer de 2011).

Palma, a 16 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Motivació de la urgència: es fa del tot necessari una
reestructuració urgent dels serveis que es presten en matèria de
serveis socials. En aquest sentit és necessari un pronunciament
de la cambra el més aviat possible.

Exposició de motius

Al llarg dels passats anys, la nostra comunitat autònoma ha
portat a terme accions encaminades a la descentralització de les
funcions i competències del Govern de les Illes Balears, per tal
de dotar les estructures més properes als ciutadans de capacitat
de gestió i de decisió. Aquest també ha estat el cas de les
competències en matèria de Serveis Socials, la gestió de les qual
va ser transferida el 2004 al Consell de Mallorca, després que
aquesta mateixa experiència ja s'hagués portat a terme a
Menorca i a Eivissa i Formentera amb anterioritat. A dia d'avui,
encara manca fer aquest mateix procés a Formentera, una
vegada que la darrera reforma de l'Estatut d'Autonomia va
generar una nova institució insular em a aquesta illa.

En definitiva, s'ha generat un sistema que, des del punt de
vista filosòfic, es correspon amb el que entenem que busca
l'Estatut d'Autonomia, però que pateix de deficiències notables
quan es tracta d'anar al terreny pràctic i avaluar-ne l'eficàcia.
Així, veiem com l'anomenada Llei de dependència continua
tenint com a referent de l'Estat els mateixos governs
autonòmics. De la mateixa manera, comprovam que la capacitat
de finançament de les competències socials està en mans del
Govern de les Illes Balears, mentre que les necessitats les reben
de primera mà els consells insulars. També constatam cada dia
com els ajuntaments continuen depenent de manera determinant
de l'ajut del Govern en moltes de les seves accions i com un
seguit de disfuncions fan que una gran majoria dels agents
socials de l'àmbit sociosanitari reclamin una clarificació
funcional i de gestió que no s'ha aconseguit amb la Llei 4/2009,
d'11 de juny, de serveis socials.

Per altra banda, de tots és coneguda la dificultat en la gestió
de recursos complementaris del sector social i de la salut. La
separació de funcions i polítiques d'aquests dos àmbits ha estat
molt present en la legislatura vigent, i ens hem trobat amb una
clara dificultat per anar consolidant un concepte sociosanitari,
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en contra de la visió que comparteixen la majoria de comunitats
autòmomes. També és cert que la configuració administrativa
de la nostra comunitat i la descentralització esmentada
anteriorment ho dificulten encara més, si bé pensam que no han
de mancar esforços per avançar en un sentit positiu.

Per tots aquests motius, el Partit Popular de les Illes Balears
presenta aquesta proposició no de llei, amb la intenció de
generar un debat constructiu i orientat a la resolució d'un dels
principals problemes que dificulten la gestió eficaç d'uns
recursos que són més escassos que mai i que no poden ser
malmesos amb dificultats de coordinació i orientació com les
que es pateixen a l'actualitat.

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

1. Fer possible el funcionament d'un sòl organisme finançador,
gestor i executor de les polítiques sociosanitàries a les Illes
Balears, tot i respectant la descentralització de funcions a les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

2. Concentrar en aquest organisme els recursos humans i
materials adients del Govern de les Illes Balears i dels consells
insulars, per portar a terme les següents funcions:
1. Gestió d'infraestructures supramunicipals destinades a les

persones dependents, persones amb discapacitat i en situació
o risc d'exclusió social.

2. Gestió de la llista d'espera i accés als recursos
supramunicipals pertinents.

3. Establiment de criteris de repartiment dels fons de l'Atenció
a la Dependència entre els ajuntaments de les Illes Balears,
a banda d'altres coherents amb l'apartat "a".

4. Control de la gestió dels recursos econòmics destinats al
pagament de prestacions.

5. Determinació, revisió i millora constant dels processos
d'atenció i gestió.

6. Suport tècnic, supervisió i inspecció que es porti a terme des
dels ajuntaments.

7. Gestió de l'estadística relacionada amb els àmbits descrits i
elaboració dels informes pertinents per fer possible la tasca
de planificació.

8. Gestió de l'Atenció a la Dependència en aquells municipis
que no assoleixin aquesta responsabilitat de manera
voluntària.

3. Donar els passos oportuns per tal que els ajuntaments rebin
la capacitat administrativa adequada i el finançament econòmic
necessari per responsabilitzar-se, de manera voluntària, de
l'aplicació dels processos d'atenció a les persones dependents,
discapacitades i en situació o risc d'exclusió social, incloent
l'establiment d'un grau i nivell de Dependència i del Pla
d'Individual d'Atenció, així com també de les notificacions
pertinents que es derivin en cadascun d'aquests casos, sempre
dintre del marc de gestió establert.

4. Dotar els ajuntaments dels recursos pertinents per fer viable
la seva atenció, de manera complementària a l'establert a la Llei
4/2009, de serveis socials.

Palma, a 14 de febrer de 2011.
El diputat:
Antoni Serra i Torres

El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta oral davant comissió RGE núm. 8908/09,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres,
relativa a mesures per fer front a l'aparició del grumer
anomenat "carabela portuguesa" a aigües de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 84, de 22 de maig de 2009).

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar la Conselleria
de Medi Ambient per tal de fer front a l'aparició del grumer
anomenat "carabela portuguesa" (Physalia pysalia linnaeus)
a les costes de les Illes Balears?

La Conselleria de Medi Ambient  no ha adoptat cap mesura
per tal de fer front a l'aparició del grumer anomenat "carabela
portuguesa" a les costes de les Balears, però la Direcció General
de Pesca, adscrita a la Conselleria de Presidència, i mitjançant
els vigilants de les diferents reserves marines, du a terme un
seguiment de la possible aparició de l'espècie en aigües balears.

Palma, 2 de gener de 2011.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5517/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a autoritat de
gestió del Parc de la Serra de Tramuntana. (BOPIB núm. 150,
de 12 de novembre de 2010).

Quan pensa donar resposta a la Proposició no de llei
aprovada per unanimitat de tots els partits polítics de reunir
l'autoritat de gestió del Parc de la Serra de Tramuntana?

De conformitat amb el que preveu l'article 33 de la Llei
5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental (LECO) i d'acord amb l'article 19 de la
Llei 3/2003. de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es crea l'Autoritat
de Gestió de la Serra de Tramuntana, de les seves reserves
naturals, monuments naturals i llocs d'interès científic i
microreserves.

L'Autoritat de Gestió del Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana es crea amb la finalitat d'integrar en la presa de
decisions de gestió mediambiental representants de les
administracions locals, una adequada representació dels
propietaris i d'altres titulars de dret com preveu l'article 33 de la
Llei 5/2005, amb l'objectiu de vetllar per la conservació i la
millora del patrimoni natural i paisatgístic, la posada en valor
del patrimoni existent tant en sòl públic com en sòl privat, la
seva promoció socioeconòmica en termes de sostenibilitat i la
difusió pública i educativa dels valors d'aquest patrimoni
compatible amb els drets dels titulars del sòl.



BOPIB núm. 162 -  18 de febrer de 2011 5759

Són membres del ple de l'Autoritat de Gestió del Paratge
Natural de la Serra de Tramuntana:
- President: titular de conselleria competent en matèria de medi
ambient.
- Vocals:

• Titular de la direcció general competent en matèria
d'espais naturals protegits, que farà funcions de
vicepresident.

• Titular de la direcció general en matèria de recursos
hídrics.

• Titular d ela direcció general competent en matèria de
canvi climàtic.

• Titular de l'empresa pública Espais de Natura Balear.
• Titular de la direcció de l'empresa pública IBANAT.
• Un representant de la conselleria competent en matèria

de turisme.
• Un representant de la conselleria competent en matèria

d'agricultura.
• Titular de la Secretaria General de la conselleria

competent en matèria de medi ambient.
• Un representant del Consell Insular de Mallorca.
• Un representant de cada ajuntament de l'àmbit territorial

del paratge natural.
• Un representant dels propietaris de terrenys de l'àmbit

del paratge natural per cada terme municipal, elegit entre
ells.

• Dos representants de cadascuna de les associacions de
propietaris de finques amb incidència en l'àmbit
territorial del paratge natural, amb un màxim de sis
elegits entre ells.

• Cinc representants de propietaris de finques de l'àmbit
territorial del paratge que hagin subscrit amb el Govern
de les Illes Balears el conveni de preservació de la
biodiversitat genètica i de preservació del patrimoni
forestal, elegits entre ells.

- En seran també membres, amb veu i sense vot: el cap de
departament i els caps de servei de l'empresa pública Espais de
Natura Balear, així com el/la director/a del paratge.

El ple de l'Autoritat de Gestió s'ha de reunir, com a mínim,
una vegada a l'any per decidir les actuacions que es duran a
terme durant l'any en curs. El ple té com a funcions aprovar,
dins les disponibilitats pressupostàries, el programa anual
d'execució, concretar les propostes d'activitats que puguin ser
objecte de subvenció i altres mesures de foment, avaluar les
propostes que la Junta Assessora faci en l'àmbit de les seves
competències i d'altres que li sotmeti el president dins el marc
de les seves funcions.

La convocatòria del ple de l'Autoritat de Gestió es va fer pel
dia 16 de desembre de 2010, un cop constituïda, s'exposà l'estat
actual del pla anual 2010, així com totes les actuacions i/o
projectes duts a terme durant aquests darrers tres anys (2007-
2010), ja que va ser el primer cop que bes convocava l'Autoritat
de Gestió d'ençà de la creació del Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana; també s'informà de l'estat actual de la convocatòria
de subvencions.

Palma, 31de gener de 2011.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5765/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. (BOPIB núm. 152, de
26 de novembre de 2010).

Quines mesures pensa emprendre la Conselleria de
Transport i Mobilitat del Govern de els Illes Balears davant
AENA perquè no es torni a retardar el trasllat sanitari aeri a
causa de la manca de serveis de guàrdia de controladors aeris
durant la nit a l'illa d'Eivissa?

Des de la Conselleria de Medi Ambient  i Mobilitat
compartim plenament la preocupació de la diputada pel que fa
al trasllat de malalts a través de l'aeroport d'Eivissa.

El problema, per una banda, és que l'aeroport d'Eivissa no és
H24 en temporada baixa, la qual cosa vol dir que, a
determinades hores, totes les instalAlacions de l'aeroport estan
tancades. Ara bé, la torre de control té un protocol d'actuació en
aquests casos, que estableix un servei de guàrdia.

Des de la Conselleria estam molt pendents dels perjudicis
que pugui provocar l'actual conflicte entre els controladors i la
direcció d'AENA. Tot i així, no correspon al Govern decidir
quina operativa s'ha de seguir en els casos d'urgència i, sobretot,
no li pertoca valorar els motius de, segons els controladors, la
fallida del protocol. Cal dir que, segons la direcció d'AENA,
aquest protocol és igual a quasi tots els aeroports que no són
H24 amb dimensions de trànsit semblants. Dins i tot alguns,
com el de Menorca, no tenen controlador de guàrdia a l'hivern,
i els vols es controlen des de Palma, des de fa 12 anys. No hi ha
a l'Estat espanyol cap aeroport que es tanqui el vespre i tengui
un controlador in situ a la torre.

El Govern de les Illes Balears està en contacte amb la
direcció d'AENA, que ens informa del funcionament de les
infraestructures aeroportuàries de les Illes, i a qui hem dirigit la
nostra preocupació per les repercussions que pugui tenir aquest
conflicte en els nostres ciutadans.

Palma, 7 de gener de 2011.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5822/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nombre
d'espectadors a les activitats de la Fundació Àrea de Creació
Artística. (BOPIB núm. 153, de 3 de desembre de 2010).

Quants d'espectadors han assistit a les activitats
gestionades per la Fundació Àrea de Creació Artística els anys
2008 i 2009?
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La Fundació Àrea de Creació Artística l'any 2008 va rebre
l'assistència aproximadament de 650 persones, i l'any 2009 va
augmentar aproximadament a 780 persones.

Palma, 1 de febrer de 2011.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 6106/10 a 6108/10, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, relatives a
programes de joventut, de salut per a joves i polítiques
transversals de joventut. (BOPIB núm. 156, de 23 de desembre
de 2010).

Quins programes té en marxa la Conselleria de Joventut?

Les competències de joventut recauen avui en dia a la
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, i no a la
Conselleria de Joventut, que no existeix i, de fet, ho ha existit
mai.

Actualment hi ha els programes següents:

1. Gestionats des de la Direcció General de Joventut i l'Institut
Balear de la Joventut:

• Art Jove
• Carnet Jove
• Observatori de la Joventut
• Oficina d'Emancipació
• Xarxa Infojove. CBDIJ
• Punt d'Assessorament de Salut (PAS)
•  Àrea de participació Juvenil
• InstalAlacions juvenils
• Programa Joventut en Acció

2. Gestionats des de la Direcció General de Menors i Família:
• Pisos d'emancipació
• Programa ALTER. Intervenció socioeducativa amb

joves en situació d'inadaptació escolar.
• Programa Família Amiga
• Programa Empreses Pont
• Tècnics per evitar conflictes en els instituts

Quines intervencions en educació per a la salut o
programes de salut dirigits als joves du a terme la Conselleria
de Joventut?

Des de la direcció general de joventut i l'institut balear de la
joventut treballem per a la promoció dels hàbits saludables entre
els joves des de les perspectives següents:
• Programa Punt d'Assessorament de Salut (PAS), amb espais

d'assessorament sobre diferents aspectes vinculats a la salut.
• Escola de formació "Promou la salut des del jovent",

celebrada a Eivissa el passat mes de novembre.
• Observatori de la Joventut, amb espais diferents destinats

específicament a salut.

A més, cal destacar que aquest tema es tracta des d'una
perspectiva transversal a aquelles activitats que realitzem. Per
exemple, estem preparant un procés formatiu per millorar la
qualitat del menjar de les instalAlacions juvenils gestionades pel
Govern.

Quines polítiques transversals impulsa la Conselleria de
Joventut per millorar la situació dels joves a la nostra
comunitat?

La Direcció General de Joventut té, com a principal eix, la
coordinació de les polítiques de joventut que es realitzen des
dels diferents departaments del Govern. Així, el passat mes
d'agost es va aprovar el Segon Pla Jove del Govern de les Illes
Balears, ja lliurat al Parlament de les Illes Balears, que
estructura les diferents accions que es realitzen per tal de donar
cohesió i lògica a la pràctica política transversal de totes les
conselleries.

D'aquesta forma, a més de tota l'activitat pròpia de la
Direcció General de Joventut i l'Institut Balear de Joventut, la
transversalitat de les polítiques de joventut afecta totes les
conselleries d'aquest govern. Per l'extensió de la tasca que es
realitza, vos convidem a visitar la versió web del Segon Pla
Jove a l'adreça  corresponent de la pàgina web www.caib.es.

Palma, 7 de febrer de 2011.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 634/11, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera de Comerç, Indústria i Energia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 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. Sra. Consellera de
Comerç, Indústria i Energia, davant la Comissió d'Economia,
per tal d'informar sobre la previsió econòmica de la secció
pressupostària de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.

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 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 635/11, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera de Turisme i Treball.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 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. Sra. Consellera de
Turisme i Treball, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per
tal d'informar sobre la previsió econòmica de la secció
pressupostària de la Conselleria de Turisme i Treball.

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 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 520/11, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença del conseller competent per
donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm.
12551/09.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de febrer de 2011, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller competent, davant el
Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Proposició no
de llei esmentada, relativa a eliminació dels residus als
escorxadors (BOPIB núm. 119, de 12 de març de 2010), i
acorda d'incloure aquest compliment a l'ordre del dia de la
propera sessió plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 521/11, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença del conseller competent per
donar compliment a la Moció RGE núm. 14003/09.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 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 del conseller competent, davant el
Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Moció
esmentada, relativa a materialització del pacte local (BOPIB

núm. 105, de 20 de novembre de 2009), i acorda d'incloure
aquest compliment a l'ordre del dia de la propera sessió
plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

no de llei RGE núm. 6511/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de febrer de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 518/11,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i 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, acorda que aquesta proposició no
de llei, presentada pel grup parlamentari esmentat i relativa a
petició d'un senador propi per Formentera (BOPIB núm. 158, de
21 de gener d'enguany) es tramiti pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Ordenació Territorial per a les preguntes
amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 5995/10 a
5999/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de febrer de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 538/11,
presentat pel diputat Hble. Sr. Josep S. Gornés i Hachero, del
Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb l'establert a
l'article 160.2 del Reglament de la cambra, acorda que les
preguntes esmentades, relatives a lluita contra la lagarta peluda
(I a V), publicades al BOPIB núm. 155, de 17 de desembre de
2010, siguin tramitades com a preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Ordenació Territorial

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

C)
Retirada de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Economia RGE núm. 143/11 a 150/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de febrer de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 519/11,
presentat pel diputat Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, i accepta la retirada de les preguntes
esmentades, relatives a resolució definitiva de l'eliminació de
subproductes i restes animals a Mallorca, a cobrament de quota
d'amortització als usuaris d'instalAlacions d'eliminació de restes
animals, a licitació del projecte d'eliminació de restes animals
a Mallorca, a inici de les obres per solucionar l'eliminació de
restes animals a Mallorca, a finançament de les inversions per
eliminar restes d'animals, a pressupost per a l'eliminació de
subproductes animals, a licitació del projecte per a l'eliminació
de restes animals a Mallorca i a eliminació de subproductes i
restes animals, respectivament (BOPIB núm. 158, de 21 de
gener d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5974/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de febrer de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 611/11,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a definició dels usos
de l'antic hospital de Son Dureta (BOPIB núm. 154, de 10 de
desembre de 2010).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
Admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 633/11, com a

primer Pla estratègic de serveis socials de les Illes Balears
(2011-2014). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de febrer de 2011, conformement amb l'establert a l'article
172 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, presentat pel Govern de les Illes Balears, com a
primer Pla estratègic de serveis socials de les Illes Balears
(2011-2014 - 3 volums), i acorda de trametre'l a la Comissió
d'Assumptes Socials.

Així mateix, i d’acord amb la Junta de Portaveus en sessió
del mateix dia, acorda que les propostes de resolució que se’n
puguin derivar es tramitin davant la Comissió d’Assumptes
Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
Pròrroga per a la finalització dels treballs de la Comissió

no permanent d'investigació sobre el contracte de lloguer d'un
edifici al Polígon de Son Rossinyol. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de febrer de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 516/11,
presentat per la presidenta de la comissió de què es tracta, i
acorda de concedir-li una pròrroga fins al final de la legislatura
per tal que aquesta comissió pugui finalitzar els seus treballs.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Substitució a la Comissió de Reglament.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de febrer de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 613/11,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i es dóna per
assabentada que l'Hble. Sr. José  Ramón Bauzá i Díaz
substitueix el Sr. Jaume Font i Barceló a la Comissió de
Reglament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència mitjançant  resolució de dia 13 de
febrer de 2008, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
1910/08, de dia 13 de febrer de 2008,  en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears,  aprovà el nomenament de la Sra. Cristina Eva Barrios
Herranz, com a personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari Popular, amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C, nivell 23).
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Atès l'escrit amb RGE núm. 612/11, de dia 10 de febrer de
2011, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual solAlicita el cessament de la Sra. Cristina Eva
Barrios Herranz amb efectes econòmics i administratius des de
dia 11 de febrer de 2011.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. El cessament de la Sra. Cristina Eva Barrios i Herranz com
a personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C, nivell 23)  adscrita al servei del Grup
Parlamentari Popular, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 11 de febrer de 2011.

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

3. Informar de la present resolució a una propera sessió de la
Mesa.

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

A la seu del Parlament, a 11 de febrer de 2011.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.
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