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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2010, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1050/10, relativa a política legislativa del Govern de les
Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol

ingerència del poder executiu sobre el poder legislatiu i en
especial la paralització de ponències parlamentàries com ha
succeït amb la tramitació del Projecte de llei de mesures urgents
per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, atesa la manca de majoria parlamentària que
li dóna suport, faci un esforç per tal de consensuar la seva
política legislativa i en especial pel que fa referència a projectes
de llei tan importants com el del sector públic, el de publicitat
institucional, el de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears-IB3, el de la Platja de Palma, la Llei del sòl, la Llei del
paisatge i la Llei de règim especial de les Illes Balears, entre
d'altres."

A la seu del Parlament, 6 d'abril de 2010.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 4836/09, relativa a garantir el pagament
de pensió compensatòria a les persones en situació de risc
social, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

l’Estat espanyol perquè posi en marxa un mecanisme de
garantia del pagament de la pensió compensatòria fixada per
resolució judicial a favor de les persones en situació de risc
d’exclusió social.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a terme una reforma de la renda mínima
d’inserció, per tal de reconèixer la manca d’autonomia social
d’aquelles persones que, entre d’altres, pateixin contingències
a l’àmbit familiar; procurant la seva inserció laboral com a acció
prioritària."

A la seu del Parlament, 6 d'abril de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de març de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 14282/09, relativa a obertura a la
ciutadania d'alguns instituts de secundària de les Illes, amb
l'esmena RGE núm. 1216/10, del Grup Parlamentari Popular,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria

d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a permetre
a la ciutadania la utilització de les biblioteques dels instituts de
secundària públics que tenguin una bona accessibilitat des del
carrer i en els horaris que la direcció del centre consideri
oportuns per a no trastocar la vida docent del centre.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a permetre
a la ciutadania la utilització de les zones esportives dels instituts
de secundaria públics que tenguin una bona accessibilitat des
del carrer i en els horaris que la direcció del centre consideri
oportuns per a no trastocar la vida docent del centre.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a projectar
els nous instituts de secundària o les ampliacions dels instituts
ja existents de manera que la biblioteca i les zones esportives
siguin fàcilment accessibles per a la ciutadania.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a disposar, ja per als pressuposts de 2011, les
mesures necessàries pel que fa a la dotació de personal i de
pressupost perquè l’obertura a la ciutadania de biblioteques i
zones esportives dels instituts de secundària no suposi en cap
cas un increment en la despesa d’aquests centres educatius o
pugui crear disfuncions en les tasques del personal
d’administració i serveis."

A la seu del Parlament, 6 d'abril de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 357/10, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política cultural del
Govern de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació i Cultura, Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble Sra.
Esperança Marí i Mayans del Grup Parlamentari Mixt, l'Hble.
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds i l'Hble Sra. María Luisa Morillas i
Navarro del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor i l'Hble. Sr. Bartomeu Llinàs i Ferrà.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 14 d'abril de 2010.
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 30

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1015/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per fer front als danys causats per
les inclemències meteorològiques. (BOPIB 120, de 19 de març
de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1120/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la visita del
ministre de Justícia a les Illes Balears. (BOPIB 121, de 26 de
març de 2010).

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 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1123/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a increment dels serveis sanitaris
al municipi de Sant Joan de Labritja (Eivissa). (BOPIB 121, de
26 de març de 2010).

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 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1125/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dades sobre l'arribada de visitants a les Illes
Balears. (BOPIB 121, de 26 de març de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1116/10, de
l'Hble. Sra. Diputada esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a colAlaboració del Govern amb els
projectes de Platja d'en Bossa i Badia de Portmany. (BOPIB
121, de 26 de març de 2010).
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1119/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pagament dels deutes de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca. (BOPIB 121, de 26 de març de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1119/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a brots verds a l'economia
balear. (BOPIB 121, de 26 de març de 2010).

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 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1127/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a fixos
discontinus. (BOPIB 121, de 26 de març de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1121/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sentència del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears en relació amb les guarderies
privades. (BOPIB 121, de 26 de març de 2010).

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 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1117/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a traspàs de competències als
consells insulars. (BOPIB 121, de 26 de març de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1118/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a acords del Consell
interterritorial sobre sostenibilitat del sistema sanitari. (BOPIB
121, de 26 de març de 2010).

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 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1122/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou règim especial per a les Illes Balears.
(BOPIB 121, de 26 de març de 2010).
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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 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1126/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a caiguda de l'economia de les
Illes Balears l'any 2009. (BOPIB 121, de 26 de març de 2010).

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 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març de 2010, rebutjà el Punt 1 de la Moció RGE núm.
1050/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
legislativa del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 121,
de 26 de març 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 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1308/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 357/10, relativa a
política cultural del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 14
d'abril de 2010).

Palma, a 14 d'abril de 2010.
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. 357/10,
relativa a política cultural del Govern de les Illes Balears, la
moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar de manera efectiva la Llei de
Biblioteques i la Llei d’arxius de les Illes Balears aprovades a
l’anterior legislatura, tot de manera coordinada amb els consells
insulars.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern central un major pressupost
per als projectes culturals de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar el Pla de foment de la lectura per tal
d’intentar corregir les darreres xifres publicades respecte al
nombre de lectors a les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar que les decisions preses en el si de
l’Institut Ramon Llull es tenguin en compte les demandes i
necessitats de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes per tal d’agilitar les
obres de la Biblioteca Central d’Eivissa.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mitjançar per tal que la reforma de la necròpolis
del Puig dels Molins es faci el mes aviat possible.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar les obres del Conservatori Superior de
Música i Dansa d’Eivissa i a començar el més aviat possible
l’activitat docent.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar les obres del Museu de Formentera.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè inclogui, a la programació de l’Institut
Ramon Llull, una programació representativa del fet cultural de
cadascuna de les illes que conformen la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears constata que el procés
de transferència de la gestió del Museu de Menorca, l’Arxiu
Històric i la Biblioteca Pública de Menorca estan paralitzats per
manca de voluntat política per dur-los a terme per part del
Govern de les Illes Balears. 

Palma, a 31 de març de 2010.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1310/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a instalAlacions de l'EBAP al Polígon de Son Rossinyol (I).
(Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1311/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a instalAlacions de l'EBAP al Polígon de Son Rossinyol (II).
(Mesa de 14 d'abril de 2010).

Palma, a 14 d'abril de 2010.
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 escrita.

Quin ha estat el cost d'adquisició o quin és el lloguer
mensual de l'edifici que acull les noves instalAlacions de l'Escola
Balear d'Administració Pública (EBAP) al Polígon de Son
Rossinyol de Palma?

Palma, a 6 d'abril de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 escrita.

Quin ha estat el cost de l'equipament (mobiliari,
instalAlacions, material informàtic, etc.) de l'edifici que acull les
noves instalAlacions de l'Escola Balear d'Administració Pública
(EBAP) al Polígon de Son Rossinyol de Palma?

Palma, a 6 d'abril de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1278/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a colAlocació de la primera travessa del tren-tram fins a Artà.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 14
d'abril de 2010).

RGE núm. 1279/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
negociacions amb els majoristes de viatges. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1280/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantia
de la formació continuada. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència, Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1281/10, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
signat amb la FELIB. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència, Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1315/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
de la situació laboral actual a les Illes Balears, Mesa de 14
d'abril de 2010).

RGE núm. 1316/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atenció als pacients de l'àrea de salut d'Eivissa. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1317/10, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retallada del pressupost per al programa d'acollida i
integració dels immigrants. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència, Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1318/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per mitigar la plaga de Lagarta peluda a Menorca.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 14
d'abril de 2010).



BOPIB núm. 123 - 16 d'abril de 2010 4199

RGE núm. 1319/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidents
al PAC del municipi d'Inca. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència, Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1320/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa estabilitat
del Govern. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència,
Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1321/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a IES Marc
Ferrer de Formentera. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència, Mesa de 14 d'abril de 2010).

Palma, a 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat de la colAlocació de la primera travessa de la línia del
tren-tram fins a Artà?

Palma, a 31 de març de 2010.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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.

Com valora la Sra. Consellera de Turisme els canvis en les
negociacions amb els majoristes de viatges de cara a la propera
temporada turística?

Palma, a 31 de març de 2010.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

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.

Quines actuacions es duen a terme per garantir la qualitat de
la formació continuada sanitària?

Palma, a 31 de març de 2010.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

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.

Quina valoració fa la consellera d'Innovació, Interior i
Justícia del protocol signat entre el Govern i la FELIB en el
procés de desenvolupament del Pacte local?

Palma, a 31 de març de 2010.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

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 valora el Govern la situació actual del treball a les Illes
Balears amb una mitjana de 15.437 afiliats a la Seguretat Social
manco que l'any passat i amb 12.972 persones més que el 2009
en el registre d'atur del SOIB a finals de març d'enguany?

Palma, a 7 d'abril de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com seran atesos els pacients de neurocirurgia i cirurgia
maxilAlofacial a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera fins que el
nou hospital de Can Misses estigui en funcionament?

Palma, a 7 d'abril de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
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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.

Quina opinió li mereix a la consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració la mesura anunciada pel Govern central
d'una retallada de fins al 70% del pressupost per al programa
d'acollida i integració dels immigrants, a gestionar per les
comunitats autònomes el 2010?

Palma, a 7 d'abril de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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.

Quines actuacions té previst dur a terme el Govern de les
Illes Balears per tal de mitigar la plaga de Lagarta peluda a
l'illa de Menorca?

Palma, a 7 d'abril de 2010.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al conseller de Salut del Govern de
les Illes Balears que el passat 30 de març un fisioterapeuta del
PAC d'Inca es negués a atendre un regidor d'aquest ajuntament
pel fet que aquest era del Partit Popular?

Palma, a 7 d'abril de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Creu el Molt Hble. Sr. President que després de l'expulsió
dels consellers d'Unió Mallorquina ha aconseguit l'estabilitat
desitjada en el seu govern?

Palma, a 7 d'abril de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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.

En quin estat d'execució es troba el projecte d'ampliació de
l'IES Marc Ferrer de Formentera?

Palma, a 7 d'abril de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

Ordre de Publicació

RGE núm. 1541/10, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
perspectiva de gènere i prevenció de riscs laborals. (Mesa de
14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1542/10, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
proves d'avaluació de coneixements de l'alumnat de 2n d'ESO.
(Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1543/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impuls del vehicle elèctric. (Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1544/10, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a I Setmana d'Economia Social. (Mesa de 14 d'abril de
2010).

RGE núm. 1545/10, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores al
servei d'oncologia de Can Misses. (Mesa de 14 d'abril de
2010).

RGE núm. 1546/10, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a planta
potabilitzadora d'Es Castell (Menorca). (Mesa de 14 d'abril de
2010).

RGE núm. 1547/10, de l'Hble. Sra. Diputada Aina M.
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política de despesa seguida per la Conselleria de Salut. (Mesa
de 14 d'abril de 2010).
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RGE núm. 1548/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
millora de la depuradora de Santa Eulàlia des Riu. (Mesa de
14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1549/10, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedient
de les obres del passeig de vianants de Portocolom. (Mesa de
14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1550/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament
de la informació reservada per part del Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1551/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades pel Govern central en relació amb la reforma del
mercat laboral. (Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1563/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a Llei de modificació de la llei de ports.
(Mesa de 14 d'abril de 2010).

Palma, a 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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.

S'està actuant des de la Conselleria de Treball i Formació
per tal d'incorporar la perspectiva de gènere dins de la prevenció
de riscs laborals?

Palma, a 14 de gener de 2010.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria d'Educació i Cultura coordinar amb el
Ministeri d'Educació les proves d'avaluació de coneixements de
l'alumnat de 2n d'ESO de les Illes Balears que han d'iniciar les
dues administracions abans de finalitzar el present curs escolar?

Palma, a 14 d'abril de 2010.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera la consellera de Comerç, Indústria i Energia que
l'estratègia iniciada pel Govern central per a l'impuls del vehicle
elèctric pot ser beneficiosa per a la nostra comunitat?

Palma, a 14 d'abril de 2010.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller de Treball i Formació de la
I Setmana d'Economia Social celebrada a Menorca la setmana
passada?

Palma, a 14 d'abril de 2010.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot explicar el Sr. Conseller de Salut i Consum en què
consisteixen les noves millores incorporades en el servei i
l'atenció oncològica que reben els pacients de Can Misses?

Palma, a 14 d'abril de 2010.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Té previst el Govern de les Illes Balears instalAlar la planta
potabilitzadora d'Es Castell dins el present any 2010?

Palma, a 14 d'abril de 2010.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera adient el conseller de Salut la política de despesa
seguida per la seva conselleria atesos els retalls pressupostaris
decidits pel Govern?

Palma, a 14 d'abril de 2010.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
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 quin estat de desenvolupament es troba la tramitació del
projecte de millora de la depuradora de Santa Eulàlia del Riu a
Eivissa?

Palma, a 14 d'abril de 2010.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

En quina situació es troba en aquests moments l'expedient
de les obres del passeig de vianants de Portocolom?

Palma, a 14 d'abril de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al conseller d'Educació i Cultura que
una informació que cataloga com a reservada sigui objecte d'una
roda de premsa per part del mateix govern?

Palma, a 14 d'abril de 2010.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereixen al Molt Hble. Sr. President, les
mesures anunciades pel Govern central en relació amb la
reforma del mercat laboral a Espanya?

Palma, a 14 d'abril de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears el
projecte de llei de modificació de la Llei 48/2003, de ports, que
actualment es tramita a les Corts Generals?

Palma, a 14 d'abril de 2010.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1282/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a clàusules de colAlaboració entre IB3 i el RCD Mallorca, a
contestar davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB).

RGE núm. 1285/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "Una mà
per a tots", a contestar davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB).
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RGE núm. 1314/10, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IB3 HD,
a contestar davant la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB).

RGE núm. 1389/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris de l'entrevista a Jaume Matas, a contestar davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB).

RGE núm. 1390/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
"Quatre illes", a contestar davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB).

RGE núm. 1391/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació
de la plantilla d'IB3, a contestar davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB).

RGE núm. 1392/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació
de la plantilla d'IB3, a contestar davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB).

RGE núm. 1393/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació
de la plantilla d'IB3, a contestar davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB).

RGE núm. 1394/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació
de la plantilla d'IB3, a contestar davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB).

RGE núm. 1395/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació
de la plantilla d'IB3, a contestar davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB).

Palma, a 13 d'abril de 2010.
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 i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'ens públic
RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la comissió esmentada.

Quines són les clàusules del nou marc de colAlaboració que
han signat IB3 i el RCD Mallorca?

Palma, a 31 de març de 2010.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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 i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'ens públic
RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la comissió esmentada.

Quins són els objectius i els mitjans destinats a la iniciativa
"Una mà per a tots"?

Palma, a 31 de març de 2010.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

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 i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'ens públic
RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la comissió esmentada.

Quin tipus d'emissions ofereix IB3 pel canal IB3 HD?

Palma, a 6 d'abril de 2010.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.
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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 i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'ens públic
RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la comissió esmentada.

Quins criteris es varen seguir a l'hora de realitzar les
preguntes de l'entrevista a Jaume Matas?

Palma, a 8 d'abril de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

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 i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'ens públic
RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la comissió esmentada.

Recentment s'han realitzat canvis en la direcció del
programa "Quatre illes", quins han estat els motius?

Palma, a 10 de març de 2010.
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 i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'ens públic
RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la comissió esmentada.

Hem tengut coneixement d'una proposta feta per l'EPRTVIB
IB3 al Govern de les Illes Balears envers una important
ampliació de la plantilla d'empleats dels mitjans públics de la
nostra comunitat, quin nombre definitiu d'empleats s'ha proposat
ampliar aquesta plantilla?

Palma, a 10 de març de 2010.
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 i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'ens públic
RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la comissió esmentada.

Hem tengut coneixement d'una proposta feta per l'EPRTVIB
IB3 al Govern de les Illes Balears envers una important
ampliació de la plantilla d'empleats dels mitjans públics de la
nostra comunitat, quins perfils professionals s'ha considerat
adient incloure a la proposta?

Palma, a 10 de març de 2010.
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 i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'ens públic
RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la comissió esmentada.

Hem tengut coneixement d'una proposta feta per l'EPRTVIB
IB3 al Govern de les Illes Balears envers una important
ampliació de la plantilla d'empleats dels mitjans públics de la
nostra comunitat, quin cost tendrà aquesta ampliació?

Palma, a 10 de març de 2010.
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 i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'ens públic
RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la comissió esmentada.

Hem tengut coneixement d'una proposta feta per l'EPRTVIB
IB3 al Govern de les Illes Balears envers una important
ampliació de la plantilla d'empleats dels mitjans públics de la
nostra comunitat, quin sistema s'ha previst per a la contractació
d'aquests professionals?
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Palma, a 10 de març de 2010.
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 i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'ens públic
RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la comissió esmentada.

Hem tengut coneixement d'una proposta feta per l'EPRTVIB
IB3 al Govern de les Illes Balears envers una important
ampliació de la plantilla d'empleats dels mitjans públics de la
nostra comunitat, en quins terminis han proposat fer una realitat
la proposta presentada?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

Ordre de Publicació

RGE núm. 1403/10, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a control
i eradicació de plagues, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1432/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cessament al 061 després del cas del fals metge, a contestar
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 14 d'abril
de 2010).

RGE núm. 1433/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
gerent del Servei d'emergències 061, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1434/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesa
de negociació per decidir la reestructuració del 061, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
14 d'abril de 2010).

Palma, a 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les actuacions que es duen a terme per al control
i l'eradicació de plagues en els sectors agrari i de la jardineria?

Palma, a 8 d'abril de 2010.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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 la Comissió no
permanent de Salut.

Quants de càrrecs directius del Servei del 061 han cessat
després del cas del fals metge que assistí com a observador al
servei sense que ningú no comprovés la seva titulació?

Palma, a 8 d'abril de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Qui és el nou gerent del Servei d'emergències del 061?

Palma, a 8 d'abril de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

S'ha constituït la mesa de negociació per decidir la
reestructuració del 061? Quina és la seva composició?

Palma, a 8 d'abril de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1258/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a regulació de la participació del Govern de les Illes Balears
en els processos de fusió i concentració de caixes d'estalvi.
(Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1307/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a immigració i joventut. (Mesa de 14 d'abril de 2010).

Palma, a 14 d'abril de 2010.
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 Mixt, amb només el parer favorable dels diputats
d'Unió Mallorquina, Josep melià i Ques, Isabel Alemany i Moyà
i Maria Antònia Sureda i Martí,  presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

En els darrers mesos la caixa d’estalvis Sa Nostra ha
manifestat la seva intenció d’aliar-se amb altres caixes d’estalvi
de l’Estat per tal de fusionar-se.

La vocació de les caixes d’estalvis és una vocació regional
per ajudar els empresaris locals i els clients més pròxims que, en
definitiva, són el teixit que manté viu l’esperit empresarial de
les nostres illes.

Les caixes no tenen accionariat ni reparteixen beneficis,
encara que això no és exacte ja que els seus beneficis són
destinats a l’obra social que consisteix en ajuda a colAlectius
desfavorits, en investigacions científiques, en activitats
culturals, en defensa del patrimoni, en beques de formació, en
assistència a la tercera edat, etc.

Tot i això no podem oblidar que, d’acord amb l’article 30.41
del nostre Estatut d’Autonomia, tenim la competència exclusiva
en matèria de caixes d’estalvi i institucions de crèdit corporatiu
públic i territorial i per tant, el Govern del país no pot romandre
al marge i sense participació en processos que poden
transformar i variar la naturalesa d’un dels principals
instruments financers de les Illes Balears.

Normativa de les Illes Balears:
• Decret 6/1984, de 24 de gener, sobre règim de dependència

orgànica i funcional de les caixes d’estalvi de la comunitat
autònoma de les Illes Balears,

• Decret 43/1986, de 15 de maig, relatiu a caixes d’estalvis,
òrgans rectors i control de gestió,

• Decret 42/2001, de 23 de març, de modificació dels
anteriors.

A causa que a les Illes Balears no hi ha llei de caixes
d’estalvi, Unió Mallorquina creu imprescindible adoptar les
mesures necessàries orientades a defensar la independència i el
control que actualment assigna la LORCA als governs
autonòmics i per fer-ho possible dictar una resolució específica
perquè les entitats d’estalvi amb seu a les Illes Balears
necessitin l’autorització del seu parlament per a quantes
actuacions representin canvis substancials en la seva estructura.

Per a tots aquests motius Unió Mallorquina des del Grup
Parlamentari Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

1. Instar el Govern de les Illes Balears perquè promogui la
redacció d’una llei de caixes d’estalvi.

2. Com a mesura transitòria immediata, instar el Govern de
les Illes Balears perquè aprovi un decret de manera urgent i
extraordinària perquè qualsevol caixa d’estalvis amb domicili
social a les Illes Balears necessiti del Govern de les Illes Balears
autorització per a la cessió global de l’actiu i passiu i l’escissió,
una vegada adoptat l’acord per l’assemblea general, de manera
similar als processos de fusió. També correspondria al Govern
de les Illes Balears la necessària autorització prèvia a la possible
adhesió d’una caixa d’estalvis amb domicili social a les Illes
Balears a un sistema institucional de protecció que suposi una
aliança o integració, ja sigui per mecanismes contractuals o bé
amb la creació d’entitats per a la realització d’activitats
comunes, destinades a garantir la liquiditat i solvència dels seus
integrants.

Palma, a 30 de març de 2010.
Els diputats:
Josep Melià i Ques.
Isabel Alemany i Moyà.
Maria Antònia Sureda i Martí.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

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 Popular  presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El Grup Parlamentari Popular mostra la seva profunda
preocupació davant la situació de conflicte social i els fets de
violència juvenil al carrer vinculats a raons ètniques i culturals.

Molt més enllà de ser fets aïllats, aquesta situació s’està
agreujant especialment a la ciutat de Palma i va més enllà de la
zona de Son Gotleu.

Un debat parlamentari previ va deixar palès l’existència
d’un pla de integral d’atenció a les persones immigrades, així
com la ineficàcia de la política d’immigració del Govern atès
que no es contemplen accions positives cap a aquest colAlectiu.
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A més, en tres anys de legislatura no s’ha dut a aquesta
cambra un pla estratègic de joventut ni s’ha desenvolupat
reglamentàriament ni per decret la Llei integral de joventut
aprovada en aquest parlament l’any 2006.

La inexistència de plans específics, d’una política integral
cap a una població que representa el 20% de la totalitat de
ciutadans de les nostres illes, la demostració que polítiques
globals sense actuacions específiques, el fracàs en la línia que
s’han dirigit les campanyes de sensibilització tant a la població
d’acollida com a la d’arribada han influït encara més
notablement en el colAlectiu juvenil.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar de manera immediata les comissions
interdepartamentals d’Immigració i la de Joventut, ambdues ara
en gestió a la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, per tractar monogràficament la necessitat de posar
en marxa mesures en favor de la convivència i la dinamització
juvenil en els barris de major conflictivitat social dels municipis
de les Illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per tal de promoure mesures en matèria
de prevenció de conflictes entre colles juvenils per raons de
multiculturalitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar conjuntament amb l’Ajuntament de
Palma per dur a terme un programa integral d’actuacions en
l’àmbit de dinamització juvenil i accions positives cap als joves
en la barriada palmesana de Son Gotleu.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reorientar la campanya de sensibilització cap a
missatges positius i de promoció de la interculturalitat
descartant l’actual campanya de missatge únic contra el racisme.

Palma, a 30 de març de 2010.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1267/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a presentació de la Palma gòtica com a candidata a ser
declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 14 d'abril de 2010).

RGE núm. 1277/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la delimitació de la costa de
Formentera, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 14 d'abril de 2010).

Palma, a 14 d'abril de 2010.
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 Mixt, amb només el parer favorable dels diputats
d'Unió Mallorquina, Josep melià i Ques, Isabel Alemany i Moyà
i Maria Antònia Sureda i Martí,  presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Exposició de motius

La ciutat de Palma, capital de les Illes Balears, disposa d’un
antiquíssim patrimoni arquitectònic, pictòric i escultòric que es
va anar bastint entre les acaballes del segle XIII i mitjans del
segle XVI, aquest conjunt patrimonial constitueix la Palma
Gòtica. La riquesa cultural de l’època gòtica va més enllà de les
expressions més espectaculars com són les expressions
monumentals i artístiques, també forma part d’aquesta cultura
gòtica la música, la producció literària i molts d’altres aspectes
com els arqueològics o els arxivístics.

Un element característic, en general, de l’art gòtic és el seu
caire global, hi ha exemples de l’art gòtic tant en la dimensió
arquitectònica com en la pictòrica i escultòrica com en
l’orfebreria. A Palma trobam mostres destacades en cada un
d’aquests camps.

L’arquitectura gòtica que trobam a Palma supera en moltes
ocasions en monumentalitat, alçada de les naus i lluminositat a
les voltes a d’altres expressions d’aquest art en el context
europeu. Les edificacions civils i religioses palmesanes
presenten trets diferencials com: l’ús de l’arc de mig punt
enfront de l’arc apuntat, el predomini de plens sobre els buits,
la ubicació dels contraforts adossats al mur, les arestes netes, la
utilització de cobertes planes o gairebé planes en lloc de
cobertes agudes, l’ús de la volta de creueria, el rebuig a adoptar
una construcció on les anus central i laterals presenten una
desigualtat d’altura molt accentuada entre si, etc. 

Dins les edificacions civils de la Palma Gòtica destaquen
clarament tres edificis amb un valor incalculable i que cada un
per si mateix són una joia excepcional per a la nostra capital: el
Palau Reial de l’Almudaina, el Castell de Bellver i Sa Llonja.
Dins els edificis religiosos lògicament la gran protagonista és la
Seu de Mallorca, temple ubicat a l’entrada de la ciutat,
confrontant amb la mar i que és el gran element arquitectònic
d’arribada i identificació de la ciutat; de totes maneres les
edificacions religioses de la Palma Gòtica va molt més enllà de
la Seu: la Basílica de Sant Francesc, l’Església de Santa Eulàlia,
Santa Creu fins arribar al Monestir de Santa Maria de la Real.
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En pintura seran els retaules de les esglésies l’element més
característic. Una de les obres de referència d’aquest estil la
constitueix el retaule de Sant Jordi de Pere Nisart avui dia
allotjat al Museu Diocesà de Mallorca.

L’escultura estarà molt lligada a l’arquitectura. Així dins el
Palau de l’Almudaina trobam la capella de la Trinitat de Pere de
Campredon. A la Seu s’hi produirà una destacada intervenció
escultòrica portada a terme per diversos professionals de
l’escultura com Pere Morey o Joan de Valencines. A la Llonja
el mestre Guillem Sagrera elaborarà diferents elements
decoratius com els escuts de la Corona d’Aragó o la Mare de
Déu situada al timpà del portal de ponent.

Vist que aquest magnífic patrimoni de què disposa la ciutat
de Palma coincideix amb una economia molt focalitzada en
l’activitat turística on els elements de promoció i difusió de les
peculiaritats de la destinació són fonamentals per aconseguir
singularitzar la nostra oferta per als visitants, essent pertinent
emprendre totes aquestes iniciatives que permetin una valoració
i un reconeixement el més ampli possible de les nostres
especificitats, essent el turisme cultural un dels àmbits cridats
a tenir un paper més rellevant en totes les polítiques de
desestacionalització que les diferents institucions tenen o posen
en marxa.

Per tots aquests motius Unió Mallorquina des del Grup
Parlamentari Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir la candidatura i dur a terme totes
aquelles accions que possibilitin que la Palma Gòtica sigui
declarada Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a incloure dins els inventaris corresponents la Palma Gòtica a fi
i efecte que pugui ser valorada a efectes de la declaració com a
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir dins les accions promocionals
turístiques de les Illes Balears la Palma Gòtica com un dels
productes culturals estrella de la nostra destinació.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears mitjançant l’Institut d’Estudis Baleàrics perquè es
generi un procés de producció d’informació i d’idees que
serveixin de motor de coneixement i dinamització de la Palma
Gòtica.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de
Palma a coordinar i donar un sentit general coherent a totes les
iniciatives que es realitzen amb la Palma Gòtica com a
protagonista.1267

Palma, a 31 de març de 2010.
Els diputats:
Josep Melià i Ques.
Isabel Alemany i Moyà.

Maria Antònia Sureda i Martí.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

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  Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Exposició de motius

Sobradament reconeguda per tots és la necessitat de fer front
a la modificació de la delimitació de la costa de Formentera
aprovada l’any 1997 i actualment vigent.

En diverses ocasions el Consell Insular de Formentera s’ha
pronunciat respecte a això i ho ha fet per unanimitat. L’última
proposta en aquest sentit va ser aprovada en el mes de desembre
del 2009, en aquesta proposta es va fer constar que, per part de
la presidència del Consell, se solAlicità el passat 28 de juliol del
2009 assessorament dels serveis jurídics de la Direcció de
l’Advocacia de la comunitat autònoma.

Resultat d’aquesta solAlicitud és l’informe subscrit l’11 de
setembre del 2009 pel Sr. Pedro A. Aguiló Monjo de la Direcció
d’Advocacia de la CAIB i que adjuntem com annex.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

A) El Parlament de les Illes Balears en sintonia amb allò
aprovat pel Consell de Formentera insta a:
1. SolAlicitar a la Demarcació de Costes de les Illes Balears i al

Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí la pràctica
d’una nova delimitació del domini públic marítim-terrestre
de l’illa de Formentera i instar a l’inici del procediment
corresponent, amb la incorporació de tota la documentació
adjunta d’acord amb les justificacions exposades en
l’informe jurídic transcrit a l’annex. 

2. Traslladar el present acord a la Demarcació de Costes de les
Illes Balears, al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i
Marí i a la Plataforma d’afectats per la Delimitació de
Costes de Formentera.

3. Publicar el present acord al tauler d’anuncis, a la pàgina web
i als diaris locals de major difusió, en apreciar-ne raons
d’interès públic.

B) El Parlament de les Illes Balears traslladarà el present
acord i l’informe adjunt al Congrés de Diputats i al Senat.

Palma, a 9 de març de 2010.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
El portaveu:
Antoni Diéguez i Seguí.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 5815/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(XI). (BOPIB núm. 76, de 20 de març de 2009).

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2008 a l'illa de
Formentera, indicant la persona física o jurídica objecte de la
subvenció, l'import de la subvenció i la seva finalitat.

A causa del gran volum físic de la documentació solAlicitada,
us comunic que aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Josep
M. Mayans i Serra perquè pugui fer-hi les consultes que
consideri oportunes i se li pugui facilitar la informació que
requereixi, prèvia cita concertada i amb especificació dels
documents a consultar, a les dependències de la Secretaria
General de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, c/ Eusebi
Estada, 145. Telèfon 971 17 61 02/01.

Palma, 17 de març de 2010.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 781/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
aplicació del decret d'exigència de coneixements mínims de
català. (BOPIB núm. 118, de 5 de març de 2010).

A quines categories s'aplica actualment el decret
d'exigència de coneixements mínims de català en l'àmbit de
l'ib-salut?

A les que vénen fixades pel mateix decret 24/2009, de 27 de
març, que regula l'exigència de coneixements de llengua
catalana en els procediments selectius dins el sector públic
sanitari, i d'acord amb les resolucions dictades pel director
general del Servei de Salut de 31 de març i de 29 de desembre
de 2009.

Palma, 26 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 782/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a reducció
d'alts càrrecs a GESMA. (BOPIB núm. 118, de 5 de març de
2010).

Quina ha estat la reducció d'alts càrrecs a GESMA que fou
anunciada fa unes setmanes per la Conselleria de Salut?

La remodelació funcional, que respon a criteris de millora de
l'eficiència i l'eficàcia, ha consistit en canvis en el nivell de
direcció. S'ha reduït la direcció. Els canvis en el nivell de
subdirecció han consistit a reduir un total de nou subdireccions.

Palma, 26 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 783/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a reducció
d'alts càrrecs a GESMA (II). (BOPIB núm. 118, de 5 de març
de 2010).

Quin estalvi ha suposat la reducció d'alts càrrecs a GESMA
que fou anunciada fa unes setmanes per la Conselleria de
Salut? Incloeu-ne amb detall els conceptes.

La reubicació funcional a GESMA ha suposat un estalvi de
186.442,50 euros, i respon a criteris globals de millora d'eficàcia
i eficiència.

Palma, 26 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 784/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost del
vídeo promocional de Son Espases. (BOPIB núm. 118, de 5 de
març de 2010).

Quin és el cost del vídeo promocional del nou hospital de
Son Dureta a Son Espases que fou projectat en el Teatre
Principal?

El cost del vídeo en 3D, elaborat amb motiu de l'homenatge
realitzat als professionals de l'Hospital Universitari de Son
Dureta al Teatre Principal, on es feia una simulació/recreació
del nou hospital de referència, s'ha facturat a la concessionària
dins la partida corresponent a la comunicació del nou hospital.

Palma, 26 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 785/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost de
les modificacions introduïdes en el projecte de Son Espases.
(BOPIB núm. 118, de 5 de març de 2010).

Quin és el cost estimat de les modificacions introduïdes en
el projecte de Son Espases anunciades reiteradament pel
conseller?
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El cost estimat de les modificacions incorporades al projecte
de Son Espases és de 59.977.366 euros.

Palma, 26 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 786/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost de
les modificacions introduïdes en el projecte de Son Espases
(II). (BOPIB núm. 118, de 5 de març de 2010).

Quin és el cost estimat de les modificacions incorporades
al projecte de Son Espases per adaptar-lo al codi tècnic de
l'edificació?

El cost estimat de les modificacions incorporades al projecte
de Son Espases per adaptar-lo al codi tècnic de l'edificació és de
12.306.198 euros.

Palma, 26 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 787/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost de
les modificacions introduïdes en el projecte de Son Espases
(III). (BOPIB núm. 118, de 5 de març de 2010).

Quin és el cost estimat de les modificacions incorporades
al projecte de Son Espases consistents en millores
assistencials, com ara l'increment de quiròfans o l'espai per a
determinats serveis?

El cost estimat de les modificacions incorporades al projecte
de Son Espases consistents en millores assistencials és de
26.656.549 euros.

Palma, 26 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 788/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost de
les modificacions introduïdes en el projecte de Son Espases
(IV). (BOPIB núm. 118, de 5 de març de 2010).

Quin és el cost estimat de les modificacions incorporades
al projecte de Son Espases i anunciades pel conseller per tal de
reduir l'impacte mediambiental?

El cost estimat de les modificacions incorporades al projecte
de Son Espases per tal de reduir l'impacte mediambiental és de
2.340.281 euros.

Palma, 26 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 791/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a reducció
de salaris a GESMA. (BOPIB núm. 118, de 5 de març de 2010).

Quines reduccions de salaris s'han dut a terme a GESMA
recentment? Explicau, cas per cas, la reducció practicada i la
motivació.

No s'ha produït cap reducció de salaris a GESMA. S'ha fet
una reubicació funcional de l'equip directiu per millorar
l'eficiència de l'organització.

Palma, 26 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 792/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a reducció
d'alts càrrecs a GESMA. (BOPIB núm. 118, de 5 de març de
2010).

Quina ha estat la reducció d'alts càrrecs realitzada a
GESMA segons les declaracions del gerent de GESMA en els
mitjans de comunicació?

La remodelació funcional, que respon a criteris de millora de
l'eficiència i l'eficàcia, ha consistit en canvi en el nivell de
direcció. S'ha reduït una direcció. Els canvis en el nivell de
subdirecció han consistit a reduir un total de nou subdirectors.

Palma, 26 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 793/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a reducció
d'alts càrrecs a GESMA (II). (BOPIB núm. 118, de 5 de març
de 2010).

Quin ha estat l'estalvi generat per la reducció d'alts càrrecs
a GESMA anunciada pel Govern en els mitjans de
comunicació?

La reducció d'alts càrrecs a GESMA ha suposat un estalvi de
186.442,50 euros.

Palma, 26 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 794/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a despesa
destinada a la formació de personal i alts càrrecs de GESMA.
(BOPIB núm. 118, de 5 de març de 2010).

Quina ha estat la despesa total destinada a la formació del
personal i dels alts càrrecs de GESMA durant el 2008?

La despesa total destinada a la formació del personal i els
alts càrrecs de GESMA durant l'any 2008 és de 269.050 euros.

Palma, 26 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 795/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a despesa
destinada a la formació de personal i alts càrrecs de GESMA
(II). (BOPIB núm. 118, de 5 de març de 2010).

Quina ha estat la despesa total destinada a la formació del
personal i dels alts càrrecs de GESMA durant el 2009?

La despesa total destinada a la formació del personal i els
alts càrrecs de GESMA durant l'any 2009 és de 310.547 euros.

Palma, 26 de març de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 1385/10,

presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei de mesures urgents relatives a
determinades infraestructures i equipaments d'interès general.

Havent estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm.49, de dia 27 de març de 2010, el Decret Llei de
mesures urgents relatives a determinades infraestructures i
equipaments d'interès general, la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 d'abril de 2010, conformement amb
l'establert a l'article 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears i a la Resolució de Presidència de dia 7 de desembre de
2007, acorda de preveure'n el debat i la votació de totalitat per
a la validació expressa pel Ple de la cambra, en el termini
improrrogable de trenta dies subsegüents al de la promulgació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 1103/10, reguladora del Consell Consultiu de
les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'abril de 2010, atès l'escrit RGE núm. 1431/10, presentat pel
Grup Parlamentari Popular, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat, publicat al
BOPIB núm. 122, de 9 d'abril d'enguany, fins al proper dia 7 de
maig de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Rectificació de la Proposició no de llei RGE núm. 1215/10.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'abril de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1266/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i consegüentment, la
proposició no de llei esmentada, relativa a exempcions a
l'obligatorietat de les normes sobre temps de conducció i
descans i l'ús de tacògraf, publicada al BOPIB núm. 122, de 9
d'abril d'enguany, queda rectificada de la manera següent:

On diu: 
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la

modificació de ..."

Hi ha de dir:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat

a la modificació de ..."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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