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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 de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer de 2011,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4552/10, relativa a suport a la candidatura de la Serra de
Tramuntana, com a patrimoni mundial de la UNESCO, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport

a la candidatura de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni
Mundial de la UNESCO en la categoria de Paisatge Cultural.

2. Es comunica aquest acord al Consell de Mallorca i al
Ministeri de Cultura perquè s’inclogui dins l’expedient de la
candidatura presentat a la UNESCO."

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2011.
La secretària de la comissió:
Esperança Marí i Mayans.
El president de la comissió:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer de 2011,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4904/10, relativa a defensa de la Llei de normalització
lingüística de les Illes Balears, amb les esmenes RGE núm.
684/11 i 706/11, dels grups parlamentaris BLOC per Mallorca
i PSM-Verds i Popular, respectivament, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

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

3/1986, de 29 d’abril, garanteix el consens social i lingüístic en
l’àmbit de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei
3/1986 ha estat una eina eficaç de convivència entre els dos
idiomes que són oficials en la nostra comunitat autònoma, el
català i el castellà, en una societat que és plural.

3. El Parlament de les Illes Balears defensa el mandat
constitucional i estatutari d’oficialitat de les dues llengües, la
catalana i la castellana.

4. El Parlament de les Illes Balears rebutja els intents
d’utilització de llengua pròpia de les Illes Balears com a motiu
de desestabilització i de generació de conflictes inexistents a la
nostra societat per a treure’n rèdit electoral, i declara perillosos
per a la convivència social els individus o colAlectius que en fan
aquesta utilització.

5. El Parlament de les Illes Balears rebutja el plantejament de
derogar la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització
lingüística de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears rebutja també la
pretensió de derogació del denominat Decret de mínims (Decret
92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres
docents no universitaris de les Illes Balears).

7. El Parlament de les Illes Balears reconeix que només des de
la pluralitat, des del respecte cap a les dues llengües oficials, la
nostra terra serà un lloc de convivència i rebutja que s’emprin
les llengües com a instruments de confrontació i de desencontre.

8. El Parlament de les Illes Balears constata que a les Illes
Balears el multilingüisme és un fet natural, implantat socialment
i que les administracions han de promoure polítiques que
permetin l’harmònica convivència entre les dues llengües.

9. El Parlament de les Illes Balears considera que la llengua ha
de ser un canal de lliure comunicació entre persones i insta tots
els poders públics, socials, econòmics, educatius i culturals a
impulsar, a donar a conèixer i a fer ús de les dues llengües
oficials de la nostra comunitat autònoma amb criteris d’igualtat
plena.

10. El Parlament de les Illes Balears constata que les modalitats
lingüístiques de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera compten amb aspectes lèxics originals d’aquestes
illes i insta el Govern de les Illes Balears, els consells insulars
i tots els ajuntaments de les Illes Balears a donar-los a conèixer
i a conscienciar els ciutadans del valor d’aquest patrimoni
lingüístic.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment efectiu a l’acord pres a la Comissió
d’Educació del Parlament de les Illes Balears (expedient
137/2010, BOPIB 121 de data 26/03/2010), en el qual s’instava
el Govern balear a promoure i donar a conèixer els antics
anglicismes de Menorca, amb l’objectiu de promoure la seva
pervivència i la seva inclusió dins la lexicografia catalana
actual, amb l’objectiu d’eixamplar el coneixement de la riquesa
dialectal de la llengua catalana."

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2011.
La secretària de la comissió:
Esperança Marí i Mayans.
El president de la comissió:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.
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2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 202/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a responsabilitats polítiques
a la direcció de l'IBABSA. (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 Presidència.

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

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de febrer de 2011, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 203/11, 204/11, 205/11 i 206/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a proveïdors de l'IBABSA que han excedit
l'import del contracte, a contractes fraccionats a l'IBABSA, a
contractes menors prorrogats a l'IBABSA i a compliment de la
Llei 30/2007, de contractes del sector públic, per part de
l'IBABSA. (BOPIB núm. 159, de 28 de gener de 2011).

Les 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 9 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 207/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a retribucions de personal
de l'IBABSA. (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 Presidència.

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

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 208/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a despeses d'operacions
corrents a l'Institut de Biologia Animal. (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 Presidència.

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

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 209/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de personal
de l'IBABSA. (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 Presidència.

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

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE
núm. 210/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aprovació dels comptes
anuals de l'IBABSA. (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 Presidència.

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

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de març de 2011, debaté la
Pregunta RGE núm. 14119/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
de suport a ajuntaments en relació amb la gestió de residus
perillosos. (BOPIB núm. 104, de 13 de novembre de 2009).
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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 9 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de març de 2011, debaté la
Pregunta RGE núm. 5509/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret
de transformació  progressiva. (BOPIB núm. 150, de 12 de
novembre de 2010).

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

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

Ordre de Publicació

I)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de març de 2011, debaté la
Pregunta RGE núm. 5514/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja
de torrents. (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de 2010).

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

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

Ordre de Publicació

J)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 de març de 2011, debaté la
Pregunta RGE núm. 5515/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pluvials d'Alaior. (BOPIB núm. 150, de 12 de novembre de
2010).

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

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

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació
A)

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, sobre presumpte maltractament patit per diverses
dones al pis d'acollida "El hilo de Ariadna" de Palma (RGE
núm. 5779/10).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de desembre de 2010, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració, qui, acompanyada del director general
de Planificació i Formació de Serveis Socials i de l'assessor de
la conselleria, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març 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
convocatòries dels programes de formació professional per a
l'ocupació, les dates de publicació, les formes de pagament a
la convocat`proa, el termini efectiu de les resolucions de
concessió, les dades de les ordres de pagament efectives i
d'altres actuacions de l'administració en els tràmits i
procediments d'execució d'aquestes polítiques durant els tres
darrers anys a les nostres illes (RGE núm. 5643/10).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 de febrer de 2011, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Turisme i
Treball, qui, acompanyada del director general de Planificació
Estratègica i del director general de Treball, informà sobre el
tema indicat.

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

Compareixences de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, sobre les infraestructures educatives de l'illa de
Mallorca (RGE núm. 5414/10 i 5548/10).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de febrer de 2011,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura, qui, acompanyat de la directora general de
Planificació i Centres, del gerent de l'IBISEC i de la cap de
Gabinet, informà sobre el tema indicat.

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

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació
A)

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
630/10, de salut pública de les Illes Balears.

 La Comissió d'Assumptes Socials, en sessió de dia 16 de
desembre de 2010, elaborà el dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 117, de 26 de febrer de 2010.

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

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 5513/10.

 A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de març de 2011, fou retirada la
pregunta esmentada, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dessaladora d'Es Castell (BOPIB núm. 150, de 12 de
novembre de 2010).

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

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 917/11, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a lluita contra el sexisme. (Mesa de 9 de
març de 2011).

RGE núm. 920/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i
Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a establiment de númerus clausus a la Universitat de
les Illes Balears. (Mesa de 9 de març de 2011).

RGE núm. 921/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recursos per als alumnes amb necessitats educatives especials
a Eivissa. (Mesa de 9 de març de 2011).

RGE núm. 922/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament
del Pla d'Indústria de les Illes Balears. (Mesa de 9 de març de
2011).

RGE núm. 923/11, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a afiliació a la
Seguretat Social a Menorca. (Mesa de 9 de març de 2011).

RGE núm. 924/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions del Molt Hble. Sr. President en relació amb el
Partit Popular. (Mesa de 9 de març de 2011).

RGE núm. 925/11, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Luisa
Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a IES a Santa Maria del Camí. (Mesa de 9 de març de 2011).

RGE núm. 926/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions
de creixement. (Mesa de 9 de març de 2011).

RGE núm. 927/11, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau
i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
pilot per accedir a la pròpia història de salut. (Mesa de 9 de
març de 2011).

RGE núm. 928/11, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i
Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fira
turística ITB. (Mesa de 9 de març de 2011).

RGE núm. 929/11, de l'Hble. Sr. Diputat José Ramón Bauzá
i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes als
autònoms i petits i mitjans empresaris. (Mesa de 9 de març de
2011).

RGE núm. 930/11, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antonia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
actuacions al parc Natural de Llevant. (Mesa de 9 de març de
2011).
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Palma, a 9 de març 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.

Quines actuacions ha duit a terme el Govern de les Illes
Balears en la lluita contra el sexisme?

Palma, a 8 de març de 2011.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

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.

Quina opinió li mereix a l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura que la Universitat de les Illes Balears s'hagi vist
obligada a instaurar númerus clausus a determinats estudis a
causa de la forta rebaixa pressupostària?

Palma, a 9 de març 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.

Continua mantenint l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura que els recursos destinats pel Govern a l'illa d'Eivissa
per als alumnes amb necessitats educatives especials aón
suficients?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot explicar el Govern de les Illes Balears com finança el
Pla d'indústria de les Illes Balears?

Palma, a 9 de març de 2011.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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.

Com explica el Govern de les Illes Balears que els afiliats a
la seguretat Social a Menorca des de l'any 2007 pateixin
progressives reduccions anuals i, al mateix temps, vostès diguin
que davallen el nombre de persones en atur?

Palma, a 9 de març de 2011.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

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.

Creu el Molt Hble. Sr. President del Govern que és apropiat
comparar el principal partit de l'oposició, el Partit Popular, amb
"els corbs", tal com va fer vostè el passat diumenge 20 de
febrer?

Palma, a 9 de març de 2011.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Té previst la Conselleria d'Educació i Cultura la construcció
d'un IES al municipi de Santa Maria del Camí?

Palma, a 8 de març de 2011.
La diputada:
María Luisa Morillas i Navarro.
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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.

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears ha revisat les
seves previsions de creixement?

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

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.

Quina valoració fa el conseller de Salut de la posada en
marxa del projecte pilot que permet accedir als ciutadans a la
seva pròpia història de salut?

Palma, a 8 de març de 2011.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa la consellera de Turisme de la fira
turística ITB a Berlin?

Palma, a 8 de març de 2011.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. President del Govern, quines mesures ha impulsat el
Govern que vostè presideix per tal d'ajudar els autònoms així
com els petits i mitjans empresaris per tal de palAliar els efectes
de la crisi?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les actuacions que s'ha fet al Parc Natural de
Llevant, situat a les finques públiques Aubarca-Es Verger, des
del mes de febrer de 2010 fins ara?

Palma, a 9 de març de 2011.
La diputada:
Maria Antònia Sureda i Martí.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 881/11, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a exclusió de les aigües
sahrauís dels acords de pesca amb Marroc, amb tramitació
davant la Comissió de Drets Humans. (Mesa de 9 de març de
2011).

RGE núm. 882/11, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a concessió d'asil als joves
sahrauís arribats a Espanya fugint de la repressió del Marroc,
amb tramitació davant la Comissió de Drets Humans. (Mesa de
9 de març de 2011).

Palma, a 9 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Drets Humans.

Exposició de motius

La Unió Europea té subscrit amb Marroc un Acord de Pesca
que permet, a canvi d’una contraprestació econòmica, que els
vaixells de la flota comunitària pesquin a aigües marroquines.
Actualment, l’acord atorga a la UE 119 llicències de pesca, la
majoria de les quals corresponen a embarcacions espanyoles.
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Aquest acord, però, no determina amb claredat quins són els
límits de les aigües territorials del Marroc, cosa que ha estat
interpretat com una autorització de facto per pescar a les aigües
situades al sud del paralAlel 27º 40, que és la frontera
internacionalment reconeguda entre Marroc i el Sàhara
Occidental. L’aprofitament de recursos d’un territori ocupat per
part de la potència ocupant és una flagrant violació del dret
internacional. En aquest cas, una apropiació d’allò que
legítimament correspon al poble sahrauí. Resulta inacceptable
que la Unió Europea subscrigui amb Marroc acords comercials
que suposen de facto l’apropiació de recursos del Sàhara ocupat
i resulta especialment inacceptable per a Espanya que és alhora
la principal beneficiària de l’acord i la potència administradora,
segons la legalitat internacional, d’aquest territori que no ha
culminat el seu procés de descolonització.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds presenta la següent proposta d’acord:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Ministres de la Unió Europea i la Comissió Europea a no
prorrogar ni subscriure cap Acord de Pesca amb Marroc que no
inclogui de manera explícita l’exclusió de les aigües situades al
sud del paralAlel 27º 40, sobre les quals el Marroc no té cap dret
d’explotació.

2. El Parlament de les Illes Balears remetrà còpia d’aquest
acord al president del Consell Europeu, a l’Alt Representant de
la Unió Europea per a Afers Exteriors, al president de la
Comissió Europea i al Govern espanyol.

Palma, a 3 de març de 2011.
El portaveu suplent:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Drets Humans.

Exposició de motius

El passat 5 de gener un grup de joves sahrauís arribaven a
les costes de Fuerteventura (Canàries) en una pastera que havia
salpat des del territori ocupat del Sàhara Occidental. Vint-i-dos
joves sahrauís varen solAlicitar asil polític a Espanya, ja que
fugien de la ferotge repressió que el règim marroquí va
desfermar a El Aaiun i al conjunt del Sàhara ocupat després del
desmantellament del campament de protesta sahrauí
(Campament de la Dignitat) dels afores d’El Aaiun.

El Ministeri de l’Interior espanyol només va admetre a
tràmit cinc de les solAlicituds, i va decidir la repatriació de la
resta de solAlicitants d’asil. En aquest moment aquests joves es
troben en un centre d’internament, mentre que la repatriació està
paralitzada a l’espera d’una resolució del Tribunal Europeu dels
Drets Humans.

L’ACNUR (Alt Comissionat de Nacions Unides per als
Refugiats) i la CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda al
Refugiat) s’han manifestat en el sentit que aquests ciutadans
sahrauís han patit persecucions pel simple fet d’haver participat
a protestes pacífiques, que corren el risc de patir
empresonament i tortures en cas de ser repatriats i que, per tant,
han de ser reconeguts com a asilats polítics.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds presenta la següent proposta d’acord:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a iniciar els tràmits per a la concessió de l’asil polític als joves
sahrauís que així ho han solAlicitat i que varen arribar a
Fuerteventura el 5 de gener de 2011 fugint de la repressió del
Marroc.

Palma, a 3 de març de 2011.
El portaveu suplent:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)
A la pregunta RGE núm. 5129/2010, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a senyals de TDT
existents. (BOPIB núm. 148, de 29 d'octubre de 2010).

Quin total de freqüències de TDT existents a la comunitat
autònoma de les Illes Balears i quines empreses o entitats les
tenen concedides?

En primer lloc, cal dir que entenem aquesta pregunta en
referència als programes o canals dins els múltiplex
freqüencials, i no a les freqüències radioelèctriques concretes,
ja que si es tractés del segon punt no podríem respondre la
pregunta perquè seria competència exclusiva de l'Estat. Les
freqüències i canals que hi ha assignats a les Illes Balears són:

Nacionals:
Les freqüències nacionals estan assignades directament des

del ministeri i, per tant, són competència d'aquella
administració, són:
• Canal 63: adjudicats els 4 programes a RTVE (La 1, La 2,

24 Horas, Clan).
• Canal 66: adjudicat un programa a RTVE, dos programes a

Veo TV i un altre a Net TV (Teledeporte, Veo 7, AXN,
Intereconomía TV).

• Canal 67: adjudicats 3 programes a Sogecuatro, i un altre a
La Sexta (Cuatro, CNN+, Canal + Dos, La Sexta).

• Canal 68: adjudicats 3 programes a Telecinco i un altre a
Net TV (Telecinco, La Siete, FDF, Disney Channel).

• Canal 69: adjudicats 3 programes a Antena 3 i una altre a La
Sexta (Nova, Gol TV, Antena 3, Neox).

• Canal 54: adjudicats 2 programes a RTVE (TVE HD,
Teledeporte).

• Canal 47: adjudicats 2 programes a La Sexta i 2 més a
Sogecuatro (La Sexta 2, La Sexta 3, 2 programes a
Sogecuatro).
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• Canal 48: adjudicats 2 programes a Telecinco i 2 més a Net
TV (Boing, Telecinco HD, La 10, MTV).

• Canal 35: adjudicats 2 programes a Antena 3 i 2 més a Veo
TV (Nitro, Antena 3 HD, Marca TV, Veo 13).
Aquesta informació és la que està disponible a data d'avui a

la pàgina web del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

Autonòmiques:
• Canal 65: adjudicats dos programes a l'Ens de

Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3), un a Unedisa
Telecomunicaciones de Baleares i l'altre estava assignat a
Televisión Digital de Baleares i ha quedat vacant.

• Canal 26: adjudicat tot el múltiple a l'Ens de Radiotelevisió
de les Illes Balears.

Locals d'àmbit insular:
• Mallorca, canal 37. Dos programes a Ràdio i Televisió de

Mallorca, depenent del Consell Insular de Mallorca; un
programa a Canal 4, i l'altre a Canal 37.

• Menorca, canal 53. Dos programes al Consell Insular de
Menorca, un programa a Editora Balear i l'altre a Iniciatives
Radiofónicas y de Televisión SL.

• Eivissa i Formentera, canal 47. Dos programes al Consell
Insular d'Eivissa i Formentera (pendent d'articular la manera
de repartir aquests dos programes als dos consells actuals, ja
que l'adjudicació fou prèvia a la constitució del Consell
Insular de Formentera), un programa a Televisió de
Portmany i l'altre a Iniciativas Radiofónicas y de Televisión,
SL.

Locals:
• Demarcació de Palma, canal 41. Adjudicats a Editora

Balear, Guaita Produccions, Iniciativas Radiofónicas y de
Televisión i Falcó Produccions.

• Demarcació de Sóller, canal 45. Adjudicats a Guaita
Produccions, Alternativas de Medios Audiovisuales, Falcó
Produccions i Broate Balear (*).

• Demarcació d'Inca, canal 42. Adjudicats a Guaita
Produccions, Iniciativas Radiofónicas y de Televisión, Falcó
Produccions i Broate Balear (*).

• Demarcació de Pollença, canal 46. Adjudicats a Guaita
Produccions, Alternativas de Medios Audiovisuales, Falcó
Produccions i Broate Balear (*).

• Demarcació de Manacor, canal 29. Adjudicats a Broate
Balear (*), Guaita Produccions, Produccions Llevant (es
tramita la renúncia del programa adjudicat a Produccions
Llevant) i Falcó Produccions.

• Demarcació local de Menorca, canal 38. Adjudicats a
Televisió Menorquina, Broate Balear (*), Canal 4 i Falcó
Produccions.

• Demarcació local d'Eivissa, canal 38. Adjudicats a Broate
Balear (*), Televisió d'Eivissa i Formentera, Canal 4 i Falcó
Produccions. 

(*) Es tramiten les renúncies dels sis programes adjudicats a
Broate Balear.

Palma, 11 de febrer de 2011.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació

B)
A la pregunta RGE núm. 5130/2010, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a senyals de TDT
existents (II). (BOPIB núm. 148, de 29 d'octubre de 2010).

Quines de les freqüències de TDT existents a les Illes
Balears estan pendents de donar-se en concessió?

Cal dir que entenem aquesta pregunta en referència als
programes o canals dins els múltiplex freqüencials, i n a les
freqüències radioelèctriques concretes.

La resposta, en aquest cas, és cap. La recent Llei 7/2010, de
31 de març, general de la comunicació audiovisual (vigent des
de l'1 de maig de 2010) modifica els títols habilitants i els passa
de concessions a llicències, per la qual cosa no es poden donar
concessions addicionals.

Palma, 11 de febrer de 2011.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació

C)
A la pregunta RGE núm. 174/2011, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a cost
desratització de l'illa Dragonera. (BOPIB núm. 159, de 28 de
gener de 2011).

Quin cost total ha tingut la desratització de l'illa de sa
Dragonera efectuada en el mes de gener de 2011? Indiqueu-ne
la partida pressupostària de la qual s'ha fet efectiu el
pagament.

Any 2010, despeses realitzades: 
Partida: 15701-533F01-64000.00-FF15233
Subtotal 1: 47.507,40 euros.

Any 2011, despeses previstes:
Partida: 15301-533F01-64000.00
Subtotal 2: 22.722,83 euros.

Total global: 70.230,23 euros.

Palma, 18 de febrer de 2011.
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació

D)
A la pregunta RGE núm. 254/2011, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a dotació del
pla d'usos de l'hospital Montetoro. (BOPIB núm. 159, de 28 de
gener de 2011).

Quina dotació econòmica té el Pla d'usos de l'Hospital
Montetoro?
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El Pla d'usos del Verge del Toro preveu una inversió de 9,7
milions per a la seva remodelació i posada en marxa.

Palma, 25 de febrer de 2011.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 255/2011, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a segon centre
de salut a Ciutadella de Menorca. (BOPIB núm. 159, de 28 de
gener de 2011).

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

S'estan estudiant diferents possibilitats tant per part de la
Conselleria de Salut, Consell de Menorca i l'Ajuntament de
Ciutadella per millorar l'atenció que reben els usuaris de la zona
ponent de Menorca. Les tres parts ens hem reunit per compartir
tota la informació necessària i analitzar la viabilitat de les
propostes des del punt de vista tècnic així com del seu
cost/eficiència. Com a primera mesura vàrem anunciar el mes
passat una millora en l'atenció pediàtrica mitjançant la
incorporació d'un professional més.

Palma, 25 de febrer de 2011.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

F)
A la pregunta RGE núm. 257/11, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a ajudes a
malalts celíacs. (BOPIB núm. 159, de 28 de gener de 2011).

Quina és la quantia i el nombre d'ajudes concedides als
malalts celíacs en el període 2009-2011?

Com s'ha contestat en altres preguntes (6933/09, 262/10 i
4215/10), les mesures que venim impulsant des de la
Conselleria de Salut i Consum per millorar la qualitat de vida de
les persones celíaques van encaminades sobretot a potenciar la
formació dels professionals, a augmentar el diagnòstic, a
millorar el tractament  i a fer una realitat el seguiment coordinat
i multidisciplinar dels malalts celíacs.

Per això, una passa molt important ha estat la constitució
d'un grup balear d'estudi de la malaltia celíaca, creat sota
l'auspici de la Societat  Balear de l'Aparell Digestiu i de la
Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears. Aquest grup
està format per especialistes de tots els hospitals de les Illes
Balears implicats, com ara gastroenteròlegs, pediatres,
immunòlegs i patòlegs.

L'objectiu és promoure el coneixement d'aquesta malaltia,
realitzar projectes de divulgació i crear un grup de referència
per a les Illes Balears.

D'aquesta manera es pretén detectar molts dels casos no
diagnosticats fins ara i, alhora, oferir als pacients un abordament
multidisciplinar de la malaltia. A més, la Conselleria de Salut i

Consum treballa de manera transversal des dels diferents
departaments que composen la conselleria. Així doncs:
• Des d'Atenció Primària hem duit a terme sessions

formatives per als professionals i presentació d'una guia per
a la detecció precoç.

• Des de la Direcció de Planificació i Finançament, mitjançant
el Decret 94/2008, de 12 de setembre, que permet ampliar la
cartera de serveis complementaris, es realitzen estudis de
viabilitat per ampliar les millores per a les persones
celíaques.

• Des de la Direcció General de Salut Pública i la Direcció
General de Farmàcia s'han fet campanyes d'informació i de
sensibilització sobre la malaltia.

• Des de la Direcció General de Consum el 2009 es va
realitzar una campanya d'inspecció d'etiquetatge de
productes sense gluten.

Palma, 25 de febrer de 2011.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Aplicació del procediment d'urgència i proposta de

tramitació directa i en lectura única per a la Proposta de
reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears (RGE
núm. 746/11). 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 2 de març de 2001, i la Mesa del Parlament de les
Illes Balears essent-hi present i formalment constituïda, adopten
l'acord d'aplicar el procediment d'urgència a la proposta
esmentada, publicada al BOPIB núm. 163, de 25 de febrer
d'enguany, i de fer-ne la proposta al Ple de tramitació directa i
en lectura única.

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

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial i

pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE
núm. 1215/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de març de 2011, atès l'escrit RGE núm. 904/11, presentat pel
Grup Parlamentari Popular, acorda que la proposició no de llei
esmentada, relativa a excepcions a l'obligatorietat de les normes
sobre el temps de conducció i descans i l'ús de tacògraf (BOPIB
núm. 122, de 9 d'abril de 2011) es tramiti davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
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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 proposició no de llei es tramiti pel
procediment d'urgència.

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

Ordre de Publicació

C)
Correccions a la Proposta de reforma del Reglament del

Parlament de les Illes Balears (RGE núm. 746/11). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de març de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 918/11,
presentat pels grups parlamentaris Popular, Socialista, BLOC
per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, i acorda que, havent detectat
l'existència d'uns errors a la proposta esmentada, presentada pels
grups parlamentaris esmentats i publicada al BOPIB núm. 163,
de 25 de febrer d'enguany, aquests siguin esmenats  segons la
relació següent:

0. A l'apartat 1 de l'article 133 se suprimeix el segon paràgraf.

1. A l'apartat 2 de l'article 16 s' han d'afegir les frases següents:

"Així mateix, la Mesa del Parlament fixarà l'import de la
indemnització de transició, en un pagament únic, als
diputats que causin baixa per dissolució de la cambra. No
tendran dret a percebre-la els que formin part de la
Diputació Permanent."

2. A l'apartat 1 de l'article 23 s'ha d'incorporar in fine
l'expressió:

"(...) que hagin participat a les eleccions."

3. A l'article 40 la referència que es fa a "l'article anterior" s'ha
de substituir per "l'article 38 anterior".

4. A l'article 57 la referència que es fa a "l'article anterior" s'ha
de substituir per "l'article 55 anterior".

5. Als articles 69.2 i 118.3 s'ha de substituir l'expressió "del
Govern de la comunitat autònoma" per "del Govern de les Illes
Balears".

6. A l'article 117.2, el segon paràgraf ha de ser del tenor literal
següent:

"En el cas de projectes de llei, en caldran la publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i la d'anuncis en
mitjans de difusió general."

7. L'apartat 8 de l'article 121 ha de quedar redactat en els
següents termes:

"8. La ponència podrà elevar a la comissió transaccions que
representin una aproximació entre el text de la iniciativa i el

de les esmenes presentades en termini. També podrà
esmenar errors o incorreccions evidents. Per proposar altres
modificacions del text de la iniciativa, es requerirà la
unanimitat de la ponència."

8. S'ha de suprimir l'article 128 de la proposta.

9. S'ha de canviar la numeració dels articles a partir del 129 de
la proposta.

10. Les referències a l'articulat de la reforma s'han d'adaptar al
canvi que suposa la supressió abans esmentada.

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

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Substitució a la Diputació Permanent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de març de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 843/11, del
Grup Parlamentari Popular, i resta assabentada que l'Hble. Sr.
José Ramón Bauzá i Díaz serà membre titular de la Diputació
Permanent en substitució del Sr. Jaume Font i Barceló a la
Diputació Permanent.

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

Ordre de Publicació

B)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual
adscrites al servei dels grups parlamentaris  i dels membres
de la Mesa de la Cambra que estan dotades
pressupostàriament.

B. El portaveu adjunt del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l'escrit amb RGE núm. 875/2011, de dia 3 de
març de 2011, solAlicita el nomenament del Sr. Carlos
Hernández Bueso com a personal eventual adscrit al servei
del Grup Parlamentari Popular. 
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En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Carlos Hernández Bueso com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a la de funcionari del grup C1, nivell 23),
adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 4 de març del 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 al propera sessió de la
Mesa.

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

A la seu del Parlament, a 4 de març de 2011.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.
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