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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de febrer del 2008, aprovà la Llei de creació del ColAlegi
Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals
de les Illes Balears.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
A)
LLEI DE CREACIÓ DEL COLALEGI PROFESSIONAL
DE LLICENCIATS I DOCTORS EN CIÈNCIES
AMBIENTALS DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Corresponen a la comunitat autònoma les competències de
desplegament legislatiu i d’execució en matèria de
corporacions de dret públic representatives d’interessos
econòmics i professionals, que s’han d’exercir en el marc de la
legislació bàsica de l’Estat. Així ho preveia el text estatutari
abans de la modificació aprovada l’any passat i ho estableix
també ara l’actual article 31.9 de la Llei Orgànica 1/2007, de
28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears. En exercici de la competència esmentada s’aprovà, al
seu moment, la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de colAlegis
professionals de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 3 de la Llei 10/1998, la creació de
colAlegis professionals s’ha de fer per llei i la proposta de la
iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels
professionals interessats i domiciliats a les Illes Balears. Així
mateix, l’article 1 del Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual
s’aprova el Reglament de colAlegis professionals de les Illes
Balears, assenyala que les peticions per constituir nous colAlegis
s’han de formular a l’empara de la Llei 10/1998 pels
professionals de les Illes Balears o per les associacions en les
quals s’integrin. L’Associació de Llicenciats en Ciències
Ambientals ha duit a terme aquesta iniciativa i ha manifestat la
seva voluntat de constituir el ColAlegi Professional de
Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals de les Illes
Balears.
La solAlicitud de creació d’aquest colAlegi està motivada per
l’interès dels professionals promotors a constituir-se en colAlegi
professional, amb l’objectiu d’ordenar l’exercici de la professió
en el marc de la llei, defensar i representar els interessos
generals de la professió, especialment davant els poders
públics, colAlaborar amb les administracions públiques en la
satisfacció dels interessos generals i defensar i representar els
interessos colAlectius dels professionals que l’integren.

L’existència d’un colAlegi professional de llicenciats i
doctors en ciències ambientals permetrà garantir que qualsevol
problema es tracti amb rigor i responsabilitat, mitjançant
l’establiment de directrius que orientin el professional en el
maneig i l’aplicació dels coneixements adquirits. Així, el
ColAlegi vetllarà per la qualitat dels serveis prestats pels seus
colAlegiats, donarà compliment estricte a les normes
deontològiques de la professió i a les demandes de la societat,
i colAlaborarà amb tot el sector públic en general, especialment
amb el de l’àmbit territorial autonòmic, en l’exercici de les
funcions que té encomanades.
L’exercici de la professió d’ambientòleg exigeix una
formació acadèmica que es basa en la titulació oficial
reconeguda pel Reial Decret 2083/1994, de 20 d’octubre (BOE
núm. 285, de 29 de novembre), pel qual s’estableix el títol
universitari oficial de llicenciat en ciències ambientals.
La sensibilització dels ciutadans envers els problemes
mediambientals, les noves regulacions en aquesta matèria i la
necessitat que les indústries colAlaborin a respectar el medi
ambient han donat lloc a la formació d’aquesta nova professió
que respon a les necessitats socials mitjançant actuacions
específiques.
El medi ambient té una incidència molt significativa en el
sector econòmic atesos els actuals progressos tecnològics, que
sovint hi incideixen, però no sempre les empreses i indústries
són respectuoses amb el medi ambient. Per aquest motiu, els
llicenciats en ciències ambientals acompleixen i despleguen,
cada cop més, tasques i tècniques relacionades amb l’avaluació,
la planificació i la gestió mediambiental.
L’exercici de la professió d’ambientòleg exigeix una
formació i comporta un coneixement profund de diferents
aspectes que, en trets generals i com a catàleg enunciatiu, sense
suposar cap limitació, es detallen a continuació:
a) Formació i educació.
b) Recerca.
c) Sistemes de gestió de qualitat ambiental en empreses i
organitzacions. Auditories.
d) Gestió ambiental a l’Administració.
e) Consultoria i avaluació d’impacte ambiental.
f) Tecnologia ambiental industrial.
g) Gestió del medi natural.
Així doncs, es considera oportú i necessari crear un colAlegi
professional que integri els professionals que, amb la titulació
suficient, desenvolupin les funcions descrites en matèria de
medi ambient, com també dotar aquest colAlectiu amb
l’organització necessària per defensar els interessos generals i
professionals en l’àmbit de les Illes Balears.
Article 1
Objecte
1. Es crea el ColAlegi Professional de Llicenciats i Doctors en
Ciències Ambientals de les Illes Balears, com una corporació
de dret públic amb personalitat jurídica pròpia.
2. El ColAlegi Professional que es crea obtindrà la capacitat
d’obrar des de la constitució dels seus òrgans de govern.
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3. L’estructura interna i el funcionament del ColAlegi han de ser
democràtics. Així mateix, el ColAlegi s’ha de regir, en les seves
actuacions, per la normativa bàsica estatal en matèria de
colAlegis professionals, per la normativa autonòmica que la
desplegui legalment o reglamentària, per aquesta llei de
creació, pels seus propis estatuts, per la resta de normativa
interna i per tota aquella que li sigui d’aplicació general o
subsidiària.
Article 2
Professionals colAlegiats
El ColAlegi Professional de Llicenciats i Doctors en
Ciències Ambientals de les Illes Balears agrupa els
professionals que hagin obtingut la titulació universitària oficial
de llicenciat i/o doctor en ciències ambientals, o l’homologació
acreditada d’aquest títol en el cas de titulacions estrangeres. La
integració s’ha de fer d’acord amb el que disposen les lleis
reguladores de colAlegis professionals.
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Disposició transitòria segona
L’assemblea constituent ha d’exercir les funcions següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió de la comissió gestora.
b) Aprovar els estatuts definitius del ColAlegi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans colAlegiats.
Disposició transitòria tercera
Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb
el certificat de l’acta de l’assemblea constituent, s’han de
trametre a l’òrgan competent de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a l’efecte que es
pronunciï sobre la legalitat del text i n’ordeni la publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i la inscripció en el
Registre de ColAlegis Professionals de les Illes Balears.
Disposició final

Article 3
Àmbit d’actuació del ColAlegi Professional

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

L’àmbit territorial d’actuació del ColAlegi Professional de
Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals és el de les Illes
Balears.

A la seu del Parlament, a 12 de febrer del 2008.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Article 4
Requisits per a l’exercici de la professió
Per a l’exercici de la professió emparada en la llicenciatura
en ciències ambientals a les Illes Balears, és requisit
imprescindible la incorporació al ColAlegi Professional que es
crea, tot això sense perjudici del que disposi la legislació bàsica
estatal.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Disposició transitòria primera
El colAlectiu de professionals llicenciats i doctors en
ciències ambientals de les Illes Balears, agrupats en associació
que en representa la majoria i que són els promotors de la
constitució d’aquest colAlegi, ha de crear, amb caràcter
provisional, una comissió gestora que s’ha d’encarregar, en el
termini de sis mesos comptadors des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, de la redacció d’uns estatuts provisionals i de
convocar una assemblea constituent, la qual, en tot cas, ha de
garantir la participació dels professionals que exerceixin la
professió d’ambientòleg en l’àmbit territorial de les Illes
Balears. Els estatuts provisionals han de regular:
a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de
colAlegiat, circumstància que permetrà participar en l’assemblea
constituent del ColAlegi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’assemblea constituent. La convocatòria s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major
difusió d’aquesta comunitat.
La comissió gestora també pot elaborar, si escau, un
projecte d’estatuts definitius que ha d’aprovar l’assemblea
constituent. Un cop acabada la seva funció, la comissió gestora
s’ha de dissoldre.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 388/08,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació econòmica
de les Illes Balears.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera
i Erbina.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Josep M. Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina; l'Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr.
Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Maria Rosa
Estarás i Ferragut i l'Hble. Sr. Carles Manera i Erbina.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 931/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a equiparació salarial entre els
funcionaris de justícia de la nostra comunitat autònoma amb la
resta de funcionaris d'altres comunitats autònomes. (BOPIB
núm. 29 de 8 de febrer del 2008).

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

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 501/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a parador nacional en el
Llatzeret de Maó. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 933/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a consens en relació amb el
decret que regula els centres d'educació infantil de 0 a 3 anys
que actualment prepara el Govern. (BOPIB núm. 29 de 8 de
febrer del 2008).

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 929/08, de
l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a seguretat ciutadana. (BOPIB
núm. 29 de 8 de febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 930/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manca d'oncòlegs a l'illa de
Menorca. (BOPIB núm. 29 de 8 de febrer del 2008).
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 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 935/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
atenció a la dependència. (BOPIB núm. 29 de 8 de febrer del
2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

Parlamentari Mixt, relativa a homologació del títol superior de
turisme. (BOPIB núm. 29 de 8 de febrer del 2008).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 936/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a finançament de les comunitats autònomes.
(BOPIB núm. 29 de 8 de febrer del 2008).

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

G)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 932/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a revisió del finançament de les
competències transferides en matèria de joventut i lleure.
(BOPIB núm. 29 de 8 de febrer del 2008).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 937/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a sentència del Tribunal
Constitucional. (BOPIB núm. 29 de 8 de febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 938/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a renda bàsica de lloguer.
(BOPIB núm. 29 de 8 de febrer del 2008).

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 939/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a oferta pública d'ocupació (OPE). (BOPIB
núm. 29 de 8 de febrer del 2008).
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 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 940/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a FITUR. (BOPIB
núm. 29 de 8 de febrer del 2008).

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 964/08, de
l'Hble. Sra. Diputada esperança Marí i Mayans, del Grup

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
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Ordre de Publicació

La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
C)

Ajornament de la votació de la Moció RGE núm. 4211/07.
Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 934/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a "papers per a tots" com a
política d'immigració. (BOPIB núm. 29 de 8 de febrer del
2008).

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de febrer del 2008, atesa la manca de quòrum, la presidenta
acordà que la moció esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a residències a Eivissa, debatuda a
la sessió plenària de dia 5 de febrer i no votada per manca de
quòrum, se sotmetés a votació a la sessió plenària següent.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
3251/07.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, prengué en consideració per 29 vots a
favor, 28 en contra i cap abstenció, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Consell Insular de Mallorca, de
modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma de Mallorca (BOPIB núm. 22, de 30 de
novembre del 2007).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Procediment de tramitació directa i per lectura única per
al Projecte de llei RGE núm. 3253/07.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer del 2008, aprovà per assentiment, el procediment de
tramitació directa i per lectura única per al projecte de llei
esmentat, de creació del ColAlegi Professional de Llicenciats i
Doctors en Ciències Ambientals de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 12 de febrer del 2008, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4438/07,
relativa a Jocs Olímpics de Beijing i drets humans a la Xina,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears mostra la seva
preocupació pel fet que els propers Jocs Olímpics d'estiu se
celebrin en un país que presenta greus mancances pel que fa al
respecte als drets humans, cosa que no es correspon amb el
principi proclamat de l'olimpisme d'instaurar una societat
pacífica preocupada per preservar la dignitat humana."
A la seu del Parlament, 19 de febrer del 2008.
La secretària:
Cristina Rita i Larrucea.
La presidenta:
Marián Suárez i Ferreiro.

Ordre de Publicació
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer del 2008, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2948/08, relativa a la recuperació dels fons estatals per a la
lluita contra el tabaquisme, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:
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Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a no retirar els fons finalistes que reben les Illes Balears
per tal de desenvolupar programes de salut pública destinats a
la lluita contra el tabaquisme.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a fer totes les gestions oportunes davant el Govern de l'Estat
per tal de recuperar els fons retirats i dur endavant una actuació
decidida en la lluita contra el tabaquisme a la nostra comunitat
autònoma."
A la seu del Parlament, 19 de febrer del 2008.
El secretari:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
La presidenta:
Rosamaria Alberdi i Castell.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de febrer del 2008,
debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 2325/07 i
2326/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simón Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a colAlecció
bibliogràfica Montobbio (I i II). (BOPIB núm. 14 d'11
d'octubre del 2008).
Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
D)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de febrer del 2008,
debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 2153/07 i
2155/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simón Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a obres
d'infraestructures educatives a Menorca. (BOPIB núm. 13 de
5 d'octubre del 2008).

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de febrer del 2008,
debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 2803/07 i
2804/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simón Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a eixos del Pla
estratègic d'actuacions de la Conselleria d'Educació i al paper
dels consells insulars en la seva implantació. (BOPIB núm. 18
de 2 de novembre del 2008).

Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

2.3. TEXTOS REBUTJATS
B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de febrer del 2008,
debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 2154/07 i
2324/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simón Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a nova escola
d'educació d'adults de Maó. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre, i
núm. 14, d'11 d'octubre del 2008, respectivament).
Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2789/07, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cofinançament del nou hospital
de referència. (BOPIB núm. 18 de 2 de novembre del 2007).
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Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 de febrer del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 104/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al Pla integral d'ocupació de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

B)
Compareixença del director general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, sobre les mesures i previsions en relació amb la
programació i l'organigrama definitiu de l'ens, la garantia de
la seva pluralitat i la garantia de la cobertura informativa en
qualitat i quantitat a les quatre illes (RGE núm. 2009/07).
A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 de febrer del 2008, tengué lloc la
compareixença del director general de l'ens públic qui,
acompanyat de la directora d'Assessoria Jurídica, del director
adjunt, de la directora de Gabinet, del director adjunt, del
director econòmic i financer, del director d'Antena, del director
de Relacions Institucionals, de la directora d'IB3 Ràdio i del
responsable de Recursos Humans de l'EPRTVIB, informà sobre
el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, sobre la segona fase de l'auditoria del metro (RGE
núm. 4234/07).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer del 2008, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori qui, acompanyat del director general de
Mobilitat, del director-gerent d'SFM, de l'adjunt a Gerència
d'SFM, de la secretària general i del cap de Gabinet, informà
sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

C)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre el
pla de xoc contra la sinistralitat laboral (RGE núm. 130/08).
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 de febrer del 2008, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació qui, acompanyada de la directora general de Salut
Laboral, de l'assessora de la conselleria i de la directora del
SOIB, informà sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1165/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 388/08, relativa a
propostes d'actuació davant la crisi de confiança actual. (Mesa
de 20 de febrer del 2008).
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Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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.
388/08, relativa a propostes d'actuació davant la crisi de
confiança actual, la moció següent.
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de les Illes Balears elaborarà un pla de foment de vendes dels
comerç minorista, atès el mal resultat de la campanya de
rebaixes del petit comerç i, en general, de tot el sector
comercial.
Per tant, el Parlament de les Illes Balears considera
necessari impulsar un pla de foment de l’activitat comercial
tradicional. ParalAlelament, el Parlament de les Illes Balears
considera necessari que el Govern de les Illes Balears elabori
un pla de reactivació del nostre sector primari.
6. El Parlament de les Illes Balears insta les institucions
pertinents perquè solAlicitin l’encomana de gestió del Conveni
de carreteres per tal que les institucions insulars puguin dur a
terme les obres.

Exposició de motius
Hem iniciat l’any amb un increment de preus que ha suposat
l’increment més gran dels darrers 12 anys. Així mateix, cal dir
que s’ha produït un increment de les hipoteques, molt més que
l’IPC, la qual cosa suposa una erosió de la renda familiar
disponible.
Han pujat també les dades de l’atur a les Illes Balears en el
2007 respecte al 2006, hem registrat el major increment
proporcional de tot Espanya. A tot això s’ha de sumar la forta
caiguda de la demanda en el sector immobiliari. En definitiva,
existeix una crisi de confiança.
Per tots aquests motius i derivada del debat de la
interpelAlació substanciada al plenari del passat 12 de febrer, el
Grup Parlamentari Popular proposa les següents actuacions
mitjançant aquesta moció:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer una anàlisi equilibrada i realista de la situació
econòmica a les Illes Balears amb racionalitat i transparència,
on s’avaluïn els danys i s’expliquin les mesures per fer-hi front,
donat que existeix en l’actualitat una crisi de confiança que
provoca un canvi de cicle econòmic.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar polítiques encaminades a baixar
l’atur a les Illes Balears i a fomentar l’economia. Por
aconseguir aquesta finalitat, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla de
reducció de l’atur a la nostra comunitat autònoma.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar davant el Parlament, en un termini
màxim de dos mesos, un pla de reactivació econòmica per tal
de frenar la desacceleració econòmica que sofreixen les Illes
Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar davant el Parlament, en el termini de
15 dies, el Pla de sanejament o d’equilibri econòmic financer
presentat a l’Administració central, com a conseqüència
d’haver presentat un pressupost amb un endeutament de 525
milions d’euros, en el qual l’endeutament és superior a les
inversions previstes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estimular el finançament empresarial en els
sectors productius. Per aconseguir aquesta finalitat el Govern

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat que el Conveni ferroviari
contempli una quantia no inferior al 2% de les inversions
ferroviàries que contempla el PEIT.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar una millora del model de finançament
que tengui en compte la població efectiva.
9. Atès que el Govern de les Illes Balears ha acceptat una
aportació per part de l’Estat de 2.800 milions d’euros en set
anys, és a dir, 400 milions d’euros anuals, atès que, en virtut del
que disposa l’Estatut d’Autonomia, per a l’any 2008 la xifra
mitjana que hauríem de percebre és de 546 milions d’euros, i
atès que això suposa rebre un 30% menys del que realment ens
correspon.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a renegociar les inversions de l’Estat a les Illes Balears
i a donar compliment a la Disposició transitòria novena en
relació amb el fet que la inversió de l’Estat a les Illes Balears
sigui la inversió mitjana per càpita realitzada a les comunitats
autònomes de règim comú.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar ajudes a les famílies més necessitades per
fer front a l’increment des tipus d’interès de les hipoteques.
11. Atès que les Illes Balears tenen una inflació al voltant
del 4% que perjudica el poder adquisitiu dels ciutadans de la
nostra comunitat, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a elaborar un pla de mesures
antiinflacionistes que contempli mesures concretes per contenir
la inflació.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar el Projecte de llei RGE núm. 60/2008, de
mesures urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges
de protecció pública i a presentar un pla de mesures per al
mercat immobiliari que contempli actuacions de rehabilitació
sobre l’elevat nombre d’habitatges usats per tal de no consumir
nou territori.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de mesures fiscals per posar més
recursos monetaris en mans dels ciutadans i per reactivar el
consum.
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14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el que disposa el Decret 52/2006, de
16 de juny, sobre mesures per fomentar la competència
lingüística en llengües estrangeres dels alumnes dels centres no
universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons públic.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a donar compliment a l’acord de la Comissió de
seguiment de la declaració de servei públic de novembre del
2006 en el sentit de començar la implementació de la tarifa de
27,5 euros per als vols interilles.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a eliminar, per a no mantenir els estàndards
de qualitat, el servei de baix cost ofert per Clickair en els vols
entre Barcelona i les Illes.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar els fons ICO mitjançant ISBA per
adequar-lo a les necessitats de les nostres empreses, augmentant
els esmentats fons de 20 milions d’euros a 40 milions d’euros.
17. Atès que la inflació provoca una pèrdua de
competitivitat en el sector turístic i atès que enguany tenim unes
bones perspectives en relació amb la temporada turística, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de competitivitat del turisme a les
Illes Balears.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure, tal i com ha recordat el Banc
d’Espanya, una minva des ingressos derivada de la
desacceleració econòmica.
Palma, a 15 de febrer del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 1206/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'actuacions de l'àrea de salut de Menorca (I).
(Mesa de 20 de febrer del 2008).
RGE núm. 1207/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic d'actuacions de l'àrea de salut de Menorca (II).
(Mesa de 20 de febrer del 2008).
RGE núm. 1208/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajuda per palAliar les destrosses de les torrentades dels dies 4
i 5 d'octubre. (Mesa de 20 de febrer del 2008).
RGE núm. 1210/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Challenge Volta Ciclista a Mallorca 2008. (Mesa de 20 de
febrer del 2008).
RGE núm. 1211/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
complex esportiu a Magalluf. (Mesa de 20 de febrer del 2008).
RGE núm. 1212/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fira del camp d'Alaior 2007. (Mesa de 20 de febrer del
2008).
RGE núm. 1213/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fira del camp d'Alaior 2008. (Mesa de 20 de febrer del
2008).
RGE núm. 1214/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fira del camp d'Alaior 2008. (Mesa de 20 de febrer del
2008).
RGE núm. 1215/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fira del camp d'Alaior 2007. (Mesa de 20 de febrer del
2008).
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RGE núm. 1152/08, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència. (Mesa de 20 de febrer del
2008).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 1204/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
liquidacions d'obra del metro i del soterrament per part
d'SFM. (Mesa de 20 de febrer del 2008).
RGE núm. 1205/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats pendents de pagament a les empreses constructores
del metro. (Mesa de 20 de febrer del 2008).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'expedients de valoració de la dependència s'han
iniciat a Menorca des de l'entrada en vigència de la Llei de
promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en
situació de dependència?
Quantes valoracions de grau de dependència s'han qualificat
a Menorca des de l'entrada en vigència de la llei?
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Quina és la previsió d'aplicació a cadascuna de les illes?
Palma, a 15 de febrer del 2008.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.
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Quines són les persones o empreses que realitzen o
participen en la realització del Pla estratègic d'actuacions per a
la millora dels serveis i les infraestructures de l'àrea de salut de
Menorca?
Palma, a 14 de febrer del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'han aprovat pel Consell d'Administració d'SFM les
liquidacions d'obra del metro i del soterrament? En quina data?
Palma, a 15 de febrer del 2008.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba l'ajuda que va acordar el
president Francesc Antich amb el president del Govern central
per tal de palAliar les destrosses produïdes per les torrentades
dels passats 4 i 5 d'octubre? Quants de doblers ha aportat el
Govern central a aquesta finalitat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 6 de febrer del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat, desglossada per cada fase, queda pendent
de pagament a les empreses constructores del metro i del
soterrament entre certificacions d 'obra i liquidacions?
Palma, a 15 de febrer del 2008.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'aportació econòmica del Govern de les Illes
Balears en la present edició de la Challenge Volta Ciclista a
Mallorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 15 de febrer del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst la Conselleria de Salut i Consum tenir
conclòs el Pla estratègic d'actuacions per a la millora dels
serveis i les infraestructures de l'àrea de salut de Menorca?
Palma, a 14 de febrer del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'aportació econòmica del Govern de les Illes
Balears al complex esportiu i atlètic de Magalluf?
Palma, a 15 de febrer del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
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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 a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
A quant ascendiren les ajudes que es donaren per a la
celebració de la Fira del Camp d'Alaior l'any 2007?
Palma, a 12 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericordia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 12 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericordia Sugrañes i Barenys.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1626/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marian
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ràtio
de població de metges d'atenció primària. (Mesa de 20 de
febrer del 2008).

J)

RGE núm. 1635/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a característiques del nou sistema tarifari
integrat. (Mesa de 20 de febrer del 2008).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

RGE núm. 1636/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a parador turístic a l'Hospital Verge de Montetoro de
Menorca. (Mesa de 20 de febrer del 2008).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A quant ascendeixen les ajudes per a la celebració de la Fira
del Camp d'Alaior l'any 2008?
Palma, a 12 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericordia Sugrañes i Barenys.

RGE núm. 1637/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes al
sector agrari. (Mesa de 20 de febrer del 2008).
RGE núm. 1638/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni per a la neteja de torrents. (Mesa de 20 de febrer del
2008).

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 a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
A quant ascendeixen les ajudes que es donaren per a la
celebració de la Fira del Camp d'Alaior l'any 2008?
Palma, a 12 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericordia Sugrañes i Barenys.

RGE núm. 1639/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
signatura del conveni ferroviari. (Mesa de 20 de febrer del
2008).
RGE núm. 1640/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
del nou edifici dels Jutjats a Eivissa. (Mesa de 20 de febrer del
2008).
RGE núm. 1641/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació actual de la justícia a les Illes Balears. (Mesa de 20
de febrer del 2008).

L)

RGE núm. 1644/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
equip tècnic del Palma Arena. (Mesa de 20 de febrer del
2008).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 1646/08, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
protecció i conservació de les restes arqueològiques. (Mesa de
20 de febrer del 2008).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A quant ascendiren les ajudes que es donaren per a la
celebració de la Fira del Camp d'Alaior l'any 2007?

RGE núm. 1647/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
evolució de les condicions de treball dels metges. (Mesa de 20
de febrer del 2008).
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Palma, a 20 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericordia Sugrañes i Barenys.

RGE núm. 1648/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Lluís
Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a primera hipoteca. (Mesa de 20 de febrer del 2008).
RGE núm. 1649/08, de l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recepció
de la TDT a les Illes. (Mesa de 20 de febrer del 2008).

819

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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.
Quantes explotacions agràries han de tancar perquè el
Govern de la comunitat autònoma pagui les ajudes per palAliar
la crisi del sector agrari?

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.
Es considera necessari des de la Conselleria de Salut i
Consum disminuir la ràtio de població assignada per metge
d'atenció primària d'aquests últims anys a les Illes Balears?

Palma, a 18 de febrer del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

Palma, a 19 de febrer del 2008.
La diputada:
Marian Suárez i Ferreiro.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Fa quatre mesos, a una reunió entre el president del Govern
central i el president del Govern de les Illes Balears, es va
acordar el compromís d'un conveni amb el Govern central que
aportaria a les Illes Balears 30 milions d'euros per a la neteja de
torrents; a dues setmanes per a les eleccions generals, s'ha
signat l'esmentat conveni?
Palma, a 6 de febrer del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

Quina són els avantatges per als usuaris que introdueix el
nou sistema tarifari integrat del transport terrestre impulsat pel
Govern de les Illes Balears?
Palma, a 20 de febrer del 2008.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

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 conseller de Salut i Consum del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.
Quina opinió li mereix al conseller de Salut l'anunci que
l'edifici de l'Hospital Verge de Montetoro s'hagi ofert, per par
del Consell Insular de Menorca, com a parador turístic?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears que es podrà
procedir a la signatura del Conveni ferroviari?
Palma, a 18 de febrer del 2008.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.
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Palma, a 19 de febrer del 2008.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)

Té coneixement el Govern de les Illes Balears de la causa
per la qual no es construeix el nou edifici dels Jutjats a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 20 de febrer del 2008.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina ha estat l'evolució de les condicions de treball dels
metges de l'ib-salut els darrers anys?
Palma, a 19 de febrer del 2008.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió li mereix al Molt Hble. Sr. President del
Govern la situació actual de la justícia a les Illes Balears?
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines millores ha representat la denominada Primera
Hipoteca en relació amb l'anterior Hipoteca Jove?
Palma, a 19 de febrer del 2008.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

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 la Conselleria d'Esports i Joventut
respecte de la incorporació de Joan Llaneras a l'equip tècnic del
Palma Arena?
Palma, a 20 de febrer del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Quines accions s'han previst per garantir la recepció de la
televisió digital terrestre a les nostres illes?
Palma, a 19 de febrer del 2008.
La diputada:
Anna Crespí i Prunés.

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.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Quines són les perspectives de protecció i conservació de
les restes arqueològiques localitzades en el solar de Son
Espases?

RGE núm. 1209/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
unificar el bàsquet Inca, el Palma Aqua Magica i el Bàsquet
Muro, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports (Mesa de 20 de febrer del 2008).
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Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 comissió.
Quin és el punt en què es troba actualment la iniciativa del
Govern de les Illes Balears d'unificar en un sol club els equips
Bàsquet Inca, Palma Aqua Màgica i Bàsquet Muro?
Palma, a 15 de febrer del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

Atès que Formentera té com a únic mitjà de comunicació
amb l’exterior la via marítima.
Atès que és vital implantar i potenciar tant el transport
marítim de passatgers com el transport marítim de mercaderies
entre Formenters i la península, i viceversa, de manera
periòdica i regular.
Atès que cada vegada és més important el turisme que es
desplaça a les Illes des de la península via marítima.
Atès que el fet d’haver de passar les mercaderies per
diferents ports encareix el transport i dificulta la seva
operativitat.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt presenta
la següent
Proposició no de llei
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a incloure la línia Dènia-Formentera i viceversa, com a línia
d’interès públic d’acord amb el Reial Decret 1516/2007 i a
incloure l’obligació de servei públic de la citada línia.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Palma, a 14 de febrer del 2008.
El portaveu:
Josep M. Mayans i Serra.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1149/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a declaració d'interès públic de la línia de transport marítim
de Dènia a Formentera i viceversa. (Mesa de 20 de febrer del
2008).
RGE núm. 1151/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a llei de terminis per a
l'avortament. (Mesa de 20 de febrer del 2008).
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
El Govern central va publicar el Reial Decret 1516/2007, de
16 de novembre, pel que es determina el règim jurídic de les
línies regulars de cabotatge marítim i de les navegacions
d’interès públic.
En aquest reial decret es declaren d’interès públic la
navegació de línia regular de cabotatge insular de passatgers,
vehicles en règim de passatge i càrrega rodada entre ports
situats a la península i els territoris espanyols no peninsulars
sense que s’inclogui en la posterior relació la línia DèniaFormentera i viceversa.
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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 Ple.
La Llei 9/1985, de despenalització de l’avortament en
determinats supòsits ha mostrat des de la seva entrada en vigor
fins a l’actualitat les seves limitacions.
Aquesta llei es limita a contemplar tres supòsits en els quals
l’avortament és legal a Espanya: perill greu per a la vida o salut
psíquica de l’embarassada (per al qual no ha límit de temps),
embaràs per violació (12 setmanes) o presumpció de greus
defectes psíquics o psíquics per al fetus (22 setmanes). Així
doncs, en una primera lectura, semblaria que segueix tractant
com a delinqüents als milers i milers de dones que , sense
entrar de ple en aquests tres supòsits, interrompen
voluntàriament el seu embaràs, més de 2.500 dones cada any a
les Illes Balears.
En realitat, a la pràctica, s’evita una interpretació tan
absurda i truculenta alAlegant el supòsit de perills per a la salut
de la mare, una lectura, però, que no té prou seguretat jurídica
(com se n’han cuidat de destacar, per via judicial penar, vàries
organitzacions antiavortistes) i que, per altra banda, provoca
l’efecte no desitjat de desprotegir el fetus en qualsevol estat de
la gestació. La inseguretat d’aquesta regulació ha conduït a
d’altres disfuncions, com ara la pràctica totalitat dels
avortaments en clíniques privades.
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Palma, a 12 de novembre del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A això s’hi han de sumar les mancances dels programes de
prevenció i la manca d’informació sobre mètodes
anticonceptius (un 63% de les joves menors de 24 anys que han
avortat no havien anat mai a un centre de planificació familiar).
Alguns esdeveniments dels darrers mesos han posat de
manifest la necessitat de canviar el marc legal. El passat mes de
novembre, instàncies policials i judicials varen actuar contra
clíniques en les quals presumptament s’hi havien duit a terme
pràctiques d’avortaments que no se subjectaven a la legalitat.
Aquesta situació s’ha d’entendre com a resultat de lleis que
no connecten amb la realitat i que afavoreixen actuacions sense
un adequat control públic i sanitari. Durant els darrers mesos,
a més, ha tengut lloc al conjunt de l’Estat una agressiva
campanya, encapçalada per grups fonamentalistes, d’agressions
i amenaces contra dones que havien decidit interrompre el seu
embaràs i contra professionals de les clíniques d’interrupció
voluntària de l’embaràs.
Cal avançar cap a una legislació basada en el dret de les
dones a decidir sobre la seva maternitat, sigui quina sigui la
causa de la seva decisió, que no ha d’estar sotmesa a tutela,
conciliant aquest dret amb el dret a la vida del fetus a partir
d’un determinat punt de la seva gestació. Precisament, aquest
és l’enfocament de la major part dels països de la Unió Europea
que es regeixen per lleis dites de terminis. Un termini on la
decisió és lliure (de l’ordre de 12 setmanes), un termini sotmès
a criteris terapèutics clars fins a la viabilitat del fetus (de
l’ordre de les 22 setmanes), a partir del segon termini només
s’ha de poder actuar contra el nasciturus en cas perills reals per
a la mare.
Per tots aquests motius anteriors, el Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds proposa el següent acord:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a modificar l’actual marc legal de la interrupció voluntària de
l’embaràs, adoptant una llei de terminis basada en el dret de les
dones a decidir sobre la seva maternitat durant els tres primers
mesos d’embaràs, que acabi amb l’actual inseguretat jurídica i
que garanteixi que els avortaments es duguin a terme de manera
normalitzada a la xarxa pública.
2. El Parlament de les Illes Balears demana que aquest
canvi legislatiu vagi acompanyat de mesures que garanteixin
una adequada educació sexual i l’accés de tothom als mètodes
anticonceptius i a l’anticoncepció d’emergència.
3. El Parlament de les Illes Balears insta tots els poders
públics a protegir els professionals de les clíniques
d’interrupció voluntària de l’embaràs, així com les dones que
decideixen acudir-hi, davant qualsevol agressió o amenaça.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1216, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a condemna a les declaracions d'Arias Cañete, atemptant
contra la dignitat del colAlectiu immigrant, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials (Mesa de 20 de febrer
del 2008).
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
El passat 7 de febrer de 2008 diferents mitjans de
comunicació es feren ressò d’unes declaracions efectuades per
l’actual secretari executiu d’Economia i Treball del Partit
Popular nacional, Miguel Arias Cañete, d’entre les quals afirmà
rotundament que la mà d’obra immigrant no és qualificada i
culpà al colAlectiu immigrant d’empobrir el sistema educatiu i
el sistema sanitari, fent referència a la seva manca d’integració
social i al seu baix nivell formatiu.
1. Les declaracions de Miguel Arias Cañete no responen al
sentir de la majoria de la ciutadania espanyola. Consideram que
declaracions com aquestes són una clara mostra de xenofòbia,
de cultura de la segregació i de demonització de tot el colAlectiu
immigrant que no es pot permetre un dirigent d’un partit polític
democràtic.
2. Apostam clarament per un flux ordenat de la immigració,
per la integració dels immigrants a la societat espanyola, per la
defensa dels seus drets com a ciutadans de ple dret i de la seva
dignitat, així com per la lluita decidida contra les xarxes de
tràfic de persones per tal de protegir els drets humans.
3. Consideram de vital importància la planificació de
mesures polítiques de colAlaboració i de cooperació econòmica
amb els països en vies de desenvolupament, especialment amb
els que tenen membres emigrants a l’Estat espanyol.
És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
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Proposició no de llei
1.- El Parlament de les Illes Balears rebutja tot tipus de
declaracions xenòfobes, de cultura de la segregació i de
demonització dels colAlectiu immigrant.

Consell de Formentera
1. Implantació d'un sistema d'acollida i integració per a
nouvinguts, mitjançant la contractació d'un mediador
intercultural.
Instrument de gestió: Conveni de colAlaboració 2008.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el futur Govern
d’Espanya, sorgit d’un procés democràtic, a treballar per a la
plena integració de tots els ciutadans i ciutadanes d’aquest estat
i a no participar de processos xenòfobs i segregadors.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a treballar per una integració ferma i a dur a terme
polítiques actives per respectar estrictament els principis
constitucionals i els drets fonamentals de les persones, així com
per respectar la cultura i la llengua del país d’acollida.
Palma, a 11 de febrer del 2008.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1657/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a mesures de
suport als consells insulars en matèria d'immigració. (BOPIB
núm. 9 de 7 de setembre del 2007).
Quines mesures de suport als consells insulars es preveuen
en matèria d'atenció als nouvinguts?
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Palma, 31 de gener del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1658/07 i 1659/07, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relatives a
Consolat Argentí a les Illes Balears (I i II). (BOPIB núm. 9 de
7 de setembre del 2007).
Quina és la situació actual entre la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració i l'ambaixada de la República
Argentina a Madrid en relació amb l'obertura del Consolat
Argentí permanent a les Illes Balears? Quines mesures s'han
dut a terme des d'aquesta conselleria per a la creació del
Consolat Argentí des del dia 9 de juliol del 2007?
El Decret 11/2007, de 12 de juliol, BOIB núm. 104, pel
qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica
bàsica de les conselleries, article 2.d), estableix que:
"... és competència de la Conselleria de Presidència la
Direcció General d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió
Europea: la projecció exterior dels interessos autonòmics; la
participació en la política internacional de l'Estat; les relacions
amb la Unió Europea; les oficines de representació i les
comunitats balears a l'exterior".

Consell de Mallorca-IMAS
1. Reforç, manteniment i millores al programa TURMEDA,
per a persones immigrants amb risc d'exclusió social.
2. Reforç, coordinació i ampliació de la cobertura de la Xarxa
OFIM, per a la informació d'acollida bàsica, assessorament
jurídic i administratiu i orientació social i d'accés als
recursos.
3. Traspàs i finançament del Servei de Mediació d'Habitatge.
Instrument de gestió: Conveni de colAlaboració 2008.

Per tant, consideram que no és competència d'aquesta
conselleria la resposta a les preguntes RGE núm. 1558707 i
1659707.

Consell de Menorca
1. Reforç Programa Llars, Servei de Mediació d'Habitatge.
2. Reforç, coordinació i ampliació de la cobertura de la Xarxa
OFIM, per a la informació d'acollida bàsica, assessorament
jurídic i administratiu i orientació social i d'accés als
recursos.
3. Millora dels dispositius d'orientació sociolaboral.
Instrument de gestió: Conveni de colAlaboració 2008.

C)

Palma, 31 de gener del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

Consell d'Eivissa
1. Creació d'una oficina integral OFIM.
2. Assistència psicosocial i acolliment temporal per a dones
immigrades maltractades.
3. Campanyes informatives i de sensibilització.
Instrument de gestió: Conveni de colAlaboració 2008.

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1660/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a plaga de
grumers. (BOPIB núm. 9 de 7 de setembre del 2007).
Quines actuacions pesen dur a terme dins la temporada
vinent pel que fa a la prevenció i neteja o extinció de grumers?
Per part d'aquesta conselleria només s'han produït quatre
avistaments d'individus solitaris i que tampoc en cap cas no han
repercutit en la utilització de les platges per part dels milers
d'usuaris tant residents com visitants.
També és cert que aquest nou equip no ha trobat cap pla de
prevenció, de neteja o d'extinció de grumers.
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Palma, 29 de gener del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Palma, 29 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)

G)

Té previst la Conselleria d'Agricultura i Pesca prendre
mesures per tal de reduir els perjudicis produïts per la sequera
al sector de cultius de secà de les Illes Balears?

És cert que el conseller fa anar el cotxe oficial al seu
domicili de Llubí per tal que el porti a l'estació d'aquest
municipi per agafar el tren?

No s'ha previst cap mesura ja que, en aquests moments, no
es dóna cap situació de sequera.

El conseller sovint utilitza el tren com a mitjà de transport,
però mai no ha utilitzat el cotxe oficial per anar del seu
domicili, situat a Llubí, a l'estació de Llubí. Aquest fet seria,
senzillament, ridícul i sense sentit.

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2019/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a mesures per a la
sequera. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

Palma, 18 de gener del 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2094/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Cabrer i González, relativa a ús del cotxe
oficial. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

Palma, 29 de gener del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2020/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a extracció de corall
vermell. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).
Té previst la Conselleria d'Agricultura i Pesca prendre
mesures per tal de reduir l'extracció de corall vermell a les
aigües interiors de les Illes Balears?
Complir el Decret 40/2003, de 25 d'abril, tornant així a
limitar les autoritzacions a un màxim de quatre per a l'illa de
Mallorca, i dues per a Menorca, tal i com estableix el decret
esmentat, en lloc de concedir-ne més com es venia fent aquests
anys anteriors.
Palma, 29 de gener del 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2025/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Cabrer i González, relativa a soterrament
del tren al seu pas per Inca i Manacor. (BOPIB núm. 12 de 28
de setembre del 2007).
Pensa el Govern soterrar el tren al seu pas per Inca i
Manacor?
El Govern de les Illes Balears té com a marc de
desenvolupament de les infraestructures de transport el Pla
director sectorial de transports de les Illes Balears, que podrà
executar en funció de les possibilitats econòmiques i tècniques.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2320/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a preus de la llet.
(BOPIB núm. 14 d'11 d'octubre del 2007).
Quines mesures prendrà la Conselleria d'Agricultura per
aconseguir l'equiparació dels preus de la llei a les Illes
Balears amb els de la península?
Actuacions dirigides a augmentar el preu del quilo de llet
pagat als productors: la tendència és arribar a preus similars als
de la península.
Antecedents:
Històricament el preu de la llet a les Illes Balears sempre ha
estat més baix que el preu pagat a la península (el diferencial
podria arribar fins als 10-12 cèntims d'euros, aproximadament
15-20 pessetes).
La proximitat geogràfica i social amb Catalunya de qualque
manera condiciona que la referència de preus fos Catalunya.
Actuacions:
El passat mes d'agost es constituïa a Menorca la mesa de la
llet amb la participació de tots els sectors: industrials,
productors i les administracions implicades, el Consell de
Menorca i la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
El mes d'octubre es constituí també a Mallorca la mesa de
la llet i es fixà un pla d'actuacions que conduís a la pujada de
preus.
Els preus de Mallorca i Menorca que inicialment estaven
bastant enfora dels de Catalunya i la península (30 cèntims
envers 35), s'han acostat a poc a poc, i actualment han arribat
a 40 cèntims a Mallorca i Menorca sempre amb petites
diferències de preu, en funció de la quantitat, la qualitat i altres
primes que cobra el ramader.

BOPIB núm. 31 - 22 de febrer del 2008
Mesures:
• Creació d'un observatori de preus. SEMILLA.
• Ajudes puntuals al sector. Pla de xoc.
• Suport tècnic. IBABSA.
• Foment de cultius farratgers amb aigües depurades.
• Incentivar la promoció a nivell local.
• Accelerar els pagaments dels ajuts.
• Nou conveni amb Libal (laboratori interprofessional).
• Treballar conjuntament i amb consens del sector.
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K)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2461/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
incompliment de la llei (I). (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre
del 2007).
Creu el Molt HBle. Sr. President del Govern que les lleis
s'han de complir?

Palma, 29 de gener del 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Sí.
Palma, 31 de gener del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2340/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a accions
realitzades pel Govern de les Illes Balears en relació amb la
TDT. (BOPIB núm. 14 d'11 d'octubre del 2007).

Quines accions durà a terme el Govern per assegurar,
d'acord amb els drets més elementals dels consumidors de
mitjans de comunicació en llengua catalana, la correcta
recepció de tots els canals en català a través de la TDT?
Per tal d'assegurar la recepció de totes les emissores en
llengua catalana, el Govern de les Illes Balears ha demanat un
segon múltiple de TDT (4 canals), corresponents a TV3, Canal
33, Punt2 i Canal 9. Estam pendents de l'assignació definitiva
de freqüència.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2462/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
incompliment de la llei (II). (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre
del 2007).
Quina opinió li mereixen les declaracions fetes per un
responsable polític balear que inciten a l'incompliment de la
llei?
Sense saber a quines declaracions es refereix la pregunta,
tots els ciutadans han de complir la llei i els polítics també les
han de fer complir.

Palma, 29 de gener del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Palma, 31 de gener del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
J)

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2460/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaime Ricardo Tadeo i Florit, relativa a composició de
la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda. (BOPIB núm. 15 de
19 d'octubre del 2007).

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2622/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a suport del
Govern als projectes de cooperació. (BOPIB núm. 16 de 26
d'octubre del 2007).

Formarà part un membre del Grup Parlamentari Popular
de la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda com a òrgan
bilateral de relació entre l'Administració de l'Estat i la
comunitat autònoma?

Continuarà el Govern donant suport als projectes de
cooperació presentats pels centres balears a l'exterior?

La presidència de la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda
depèn del Govern de l'Estat, que és qui convoca les reunions.
Les tasques de la Comissió Mixta es limiten al seguiment de les
inversions que, en tot cas, no es proposen al seu si.
Palma, 29 de gener del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Els centres balears a l'exterior són "agents de cooperació",
tal i com assenyala la Llei de Cooperació al seu article 29 i,
com a tals, tenen dret de presentar-se a qualsevol convocatòria
de cooperació i, per tant, de rebre les subvencions que els
pertoquin. Per tant, és voluntat d'aquesta conselleria i,
conseqüentment, del Govern de les Illes Balears, continuar
donant suport a aquests projectes.
Palma, 31 de gener del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.
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•

N)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2629/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a ajudes del
Govern de les Illes Balears a l'Administració de Justícia.
(BOPIB núm. 16 de 26 d'octubre del 2007).
Continuarà el Govern donant ajudes a l'Administració de
Justícia davant la manca de finançament del Ministeri de
Justícia per fer front a necessitats improrrogables que es varen
donar els darrers anys que ocasionaven la paralització dels
jutjats de les nostres illes?
El Govern de les Illes Balears, atès que la negociació de la
transferència de les competències en matèria d'administració de
l'Administració de Justícia no és un fi en si mateixa, en l'àmbit
de les seves pròpies competències i en l'interval temporal fins
que es pugui materialitzar el traspàs dels mitjans personals i
financers en aquesta matèria, cooperarà activament a través
d'accions consensuades amb l'Administració de l'Estat per
articular mesures de millora del servei públic de justícia a la
comunitat autònoma en benefici de tots els ciutadans de les
Illes Balears.
Palma, 1 de febrer del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

•
•
•

Posarem en marxa polítiques i estratègies de recursos
humans a fi de millorar la identificació dels professionals
amb els seus centres.
Tenim el compromís de treure una oferta pública de treball
aquest any.
El propi desenvolupament de la carrera professional.
Estudiarem diferents possibilitats per la incentivació
específica dels professionals.

Mesures a llarg termini:
• Treballarem perquè s'estableixin polítiques universitàries
que assegurin les dotacions que requereix el Servei
Nacional de Salut.
• Avaluarem i debatrem sobre la implantació de la Facultat de
Medicina.
• Replantejarem alguns dels models assistencials i
impulsarem polítiques de substitució a fi que les tasques
menys especialitzades i de responsabilitat puguin ser
compartides entre professionals.
• Durem a terme polítiques per impulsar nous estudis de
formació professional de la família sanitària i formació de
tercer cicle.
Amb aquestes actuacions volem donar solucions sòlides i
duradores, per la qual cosa estam abordant aquesta
problemàtica amb la urgència social i assistencial que es
mereix.
Palma, 30 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2802/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a fidelitzar els
professionals sanitaris. (BOPIB núm. 18 de 2 de novembre del
2007).
Quines mesures concretes pensa adoptar el conseller de
Salut per tal de fidelitzar els professionals sanitaris de la
comunitat autònoma?
A diferents qüestions plantejades en el Ple del Parlament i
en la Comissió no permanent de Salut ja hem pogut reflexionar
sobre la manca de professionals en algunes especialitats. És un
problema no resolt que ens ve afectant històricament i que s'ha
vist agreujat en els darrers anys sense que s'hagi adoptat cap
mesura de planificació.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2949/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a discriminació dels
menorquins en relació amb els viatges de l'Imserso. (BOPIB
núm. 19 de 9 de novembre del 2007).
Ha fet alguna gestió la Conselleria d'Afers Socials en
relació amb la situació de discriminació que pateixen els
menorquins a l'hora d'optar als viatges de l'Imserso?
Com a Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració,
no tenim competències quant als viatges de l'Imserso.
Palma, 31 de gener del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Hem començat a treballar ja en algunes línies i actuacions
concretes, línies de treball que no són ni màgiques ni
immediates i que necessiten d'un període de planificació,
d'execució i de negociació. Les podem agrupar en:

Ordre de Publicació
Mesures a curt termini:
• Treballarem en la priorització de les cobertures amb la
finalitat de no provocar una competència interna dins els
nostres propis serveis.
• Establirem pactes de "no-agressió" entre les diferents
gerències per evitar la migració centrípeta cap a alguns
llocs específics.
• Treballarem per atreure metges i infermeres d'altres
comunitats autònomes i d'altres països.

Q)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2950/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, relativa a
controls de drogues per part de la DGT. (BOPIB núm. 19 de
9 de novembre del 2007).

BOPIB núm. 31 - 22 de febrer del 2008
Quan, com i a quins àmbits es pensen posar en marxa a
Balears els controls de drogues que la DGT fa a tota Espanya?
La informació sobre les campanyes que desenvolupa la
Direcció General de Trànsit està dins l'àmbit competencial
estatal, en concret aquesta a la qual fa referència és fruit de la
coordinació entre la DGT, el fiscal delegat de Seguretat Vial i
la Guàrdia Civil, la representació de la qual pertany a la
Delegació del Govern a Balears i, en aquest cas, a la
responsable de la Prefectura Provincial de Tràfic a les ILles
Balears, Sra. Maria Teresa Sau Planes.
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L'empresa INECO (Ingeniería y Economía del Transporte
S.A.), que forma part de la UTE Grusamar Ingeniería y
Consulting S.L.-Ingeniería y Economía del Transporte S.A., va
ser la primera tant en valoració econòmica com tècnica del
concurs de consulta i assistència.
Palma, 22 de gener del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
Palma, 30 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

T)
A la pregunta RGE núm. 4402/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
ampliació del port d'Eivissa. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 4317/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a centre
d'artesania i cultura popular a Eivissa. (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 2007).

Quins treballs o quines negociacions amb el Govern de
l'Estat està portant a terme el Govern de les Illes Balears per
tal d'escometre l'ampliació del port d'Eivissa?
Aquesta competència correspon a l'Autoritat Portuària.
Palma, 14 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Quines gestions ha portat a terme el Govern des del mes de
juliol del 2007 per a la creació d'un centre o una escola
d'artesania i cultura popular a Eivissa?
Al pressupost del Consell Insular d'Eivissa s'ha habilitat una
partida pressupostària per tal de fer un estudi de viabilitat
(terrenys d'ubicació, funcionalitat i espai del centre, ...) i
posterior redacció del projecte per a la creació d'un centre o
una escola d'artesania i cultura popular a Eivissa. En tot
moment, la Conselleria d'Educació i Cultura està a disposició
del Consell Insular d'Eivissa en temes d'assessorament i
posterior colAlaboració en el finançament de la construcció de
dit centre.
Palma, 28 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 4403/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
ampliació del dic de l'oest de Palma. (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 2007).
Quins treballs o quines negociacions amb el Govern de
l'Estat està portant a terme el Govern de les Illes Balears per
tal d'escometre l'ampliació del dic de l'oest de Palma?
Aquesta competència correspon a l'Autoritat Portuària.
Palma, 14 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
S)
A les preguntes RGE núm. 4385/07 i 4386/07, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut,
relatives a adjudicació i contracte de consulta i assistència a
SFM i a empresa auditora del metro de Palma. (BOPIB núm.
25 de 21 de desembre del 2007).
Quina empresa ha resultat adjudicatària del contracte de
consulta i assistència per a la materialització d'inversions i
projectes d'execució 2008 de Serveis Ferroviaris de Mallorca?
Quina explicació dóna el Govern per justificar que
l'empresa auditora del metro, elegida a dit, sigui després
l'encarregada de la direcció d'obra i a més guanyi el concurs
de consultoria de més de 2 milions d'euros anuals?

Ordre de Publicació
V)
A la pregunta RGE núm. 4404/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
modificació de la Llei de ports. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).
Pensa el Govern tramitar una modificació de la Llei de
ports per tal de limitar l'aprovació de nous ports esportius o
l'ampliació dels ja existents?
D'entrada no.

L'empresa adjudicatària del contracte de consulta i
assistència per a la materialització d'inversions i projectes
d'execució 2008 de Serveis Ferroviaris de Mallorca és la UTE
Grusamar Ingeniería y Consulting S.L.-Ingeniería i Economía
del Transporte S.A.
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Palma, 22 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum.
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 14 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm. 4450/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a
desplaçaments de pacients menorquins a l'hospital de
referència. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).
Quin és el nombre de pacients i acompanyants desplaçats
a Mallorca des de Menorca durant el 2007?
2007
Per ingrés
Consultes externes

Pacients

Acompanyants

827

686

4.527

3.747

Palma, 29 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Y)
A la pregunta RGE núm. 4451/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
desplaçaments de pacients eivissencs a l'Hospital de Palma de
Mallorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).
Quin és el nombre de pacients i acompanyants desplaçats
a Palma des d'Eivissa durant el 2007?
2007
Per ingrés
Consultes externes

Pacients

Acompanyants

760

580

4.292

3.268

Palma, 29 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 4452/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
convenis de la Conselleria de Salut i Consum i/o de l'Ib-salut.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).
Quins contractes o convenis de colAlaboració i per quin
important ha signat la Conselleria de Salut i Consum i/o l'Ibsalut amb el Consorci Hospitalari de Catalunya a dia d'avui?
En l'actualitat la Conselleria de Salut i Consum i/o l'Ib-salut
no tenen cap contracte o conveni amb el Consorci Hospitalari
de Catalunya.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 4454/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, relativa a
informe mediambiental estratègic del Pla general d'Alaior.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).
Ha informat la Comissió Balear de Medi Ambient l'informe
mediambiental estratègic del Pla general d'Alaior? En quina
data ho ha fet? En quin sentit?
No.
Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 4455/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, relativa a
ajudes pels danys produïts pel temporal del passat 17
d'octubre. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).
Ha fet arribar el municipi d'Alaior alguna solAlicitud
d'ajudes al Govern pels danys produïts pel temporal del passat
17 d'octubre a aquell municipi?
No consta que el Govern de les Illes Balears hagi rebut cap
solAlicitud específica d'ajuda de l'Ajuntament d'Alaior en relació
amb els danys produïts pel temporal del passat 17 d'octubre a
aquell municipi.
Palma, 29 de gener del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 4458/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, relativa a
xarxa de depuradores de Menorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).
A la compareixença del conseller de Medi Ambient aquest
manifestà que existia una partida pressupostària de 70 milions
d'euros per millorar la xarxa de depuradores i sanejament de
Menorca. En què consisteixen aquestes actuacions previstes
per a l'any 2008 a Menorca? Identificau cadascuna d'elles.
La partida pressupostària és de 17 milions d'euros per al
2008, i a les actuacions previstes, entre d'altres, hi ha el nou
emissari de Ciutadella nord, l'emissari Ciutadella sud, l'emissari
de Cala en Porter, substitució de la impulsió Fornells-Santa
Victòria, el sanejament i proveïment de Llucmaçanes (Maó),
l'EDAR d'Addaia, la millorar de l'EDAR de Ciutadella sud i la
millorar de l'EDAR de Ciutadella nord.
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Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AD)
A les preguntes RGE núm. 4466/07, 4467/07 i 4468/07,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Misericordia Sugrañes
i Barenys, relatives a pluvials d'Alaior (I, II i III). (BOPIB
núm. 25 de 21 de desembre del 2007).
Com pensa finançar el Govern de les Illes Balears l'obra de
les pluvials d'Alaior a Menorca? Quin és l'import consignat al
projecte de pressuposts de la CAIB per a l'any 2008 per a
aquesta obra? Quina és la partida i la distribució per
anualitats, si n'és el cas, de la consignació pressupostària que
s'hi destinarà?
El finançament a farà a través de l'ABAQUA.
En el pressupost del 2008 hi ha una previsió d'inversió per
al torrent d'Alaior de 5.180.916,57 euros, dins el capítol
d'inversions de l'Agència Balear de l'Aigua.
Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 4482/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a Pla director
sectorial d'equipaments comercials (I). (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 2007).
Quins treballs està portant a terme el Govern (amb mitjans
propis o mitjans d'assistència tècnica) per a l'elaboració del
Pla director sectorial d'equipaments comercials?
És una competència dels respectius consells. Estam
colAlaborant amb ells donant suport econòmic a l'elaboració del
PDSEC.
Palma, 16 de gener del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 4483/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a comerç de
proximitat. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).
Què significa per a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia potenciar un "model comercial de proximitat"?
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El model comercial de proximitat és el model comercial
tradicional basat en el petit i mitjà comerç de proximitat en
trama urbana. Per tant és aquell que se situa dins els nuclis de
població, i per tant és el que manté viva qualsevol ciutat, poble
o llogarret. Aquest és el model que més necessita potenciar.
Palma, 16 de gener del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 4484/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a Directiva
Bolkestein (I). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).
Com pensa el Govern desenvolupar la Directiva Bolkestein
per tal d'evitar les conseqüències negatives per al sector
comercial de les Illes Balears?
La llibertat d'establiment prevista a la directiva no significa
la liberalització total i sense restriccions del sector comerç. Per
això i per potenciar i defensar el nostre model comercial, basat
en el comerç de proximitat en trama urbana, s'actuarà a
diferents nivells:
a) A nivell normatiu, ferma transposició de la normativa, de
forma consensuada amb els sectors i les organitzacions
afectades: empresaris, consumidors, sindicats, administració
local i consells. Tal com preveu la directiva desenvoluparem el
concepte d'interès general, com són la protecció del medi
ambient, l'entorn urbà, el foment de l'activitat emprenedora, la
integració del colAlectiu d'immigrants, la protecció dels
consumidors: del seu dret a elegir.
b) A nivell d'ajudes públiques es prioritzaran les ajudes
destinades a la modernització integral de les zones comercials,
considerant tant els aspectes més generals -urbanístics, de
mobilitat...- com els propis de l'empresa -innovació, qualitat,
formació, disseny...
c) Adaptació de l'Administració als principis establerts a la
directiva de l'eliminació de traves burocràtiques, simplificació
dels procediments, etc.
Palma, 16 de gener del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 4485/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a Pla director
sectorial d'equipaments comercials (II). (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 2007).
De quina manera participaran els ajuntaments en
l'elaboració del Pla director sectorial d'equipaments
comercials?
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El Pla director sectorial d'equipaments comercials és
competència dels consells. Des de la conselleria demanarem als
consells que siguin consultats, com així ho estan fent.
El Consell de Menorca ja ha iniciat la seva elaboració.
Palma, 16 de gener del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 4486/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a Pla director
sectorial d'equipaments comercials (III). (BOPIB núm. 25 de
21 de desembre del 2007).
De quina manera participaran les associacions
empresarials en l'elaboració del Pla director sectorial
d'equipaments comercials?
El Pla director sectorial d'equipaments comercials és
competència dels consells. Des de la conselleria demanarem als
consells que siguin consultats, com així ho estan fent a
Menorca, que ja han iniciat la seva elaboració.
Palma, 16 de gener del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

1. Ajuts per a la promoció de l'ocupació autònoma. Per a la
convocatòria de l'any 2008 s'ha previst una dotació d'1.194.347
euros adreçada a subvencionar l'establiment de persones
desocupades com a treballadors autònoms, com també a reduir
els préstecs destinats a finançar les inversions per a la creació
i posada en marxa de l'empresa, per a assistència tècnica i per
a formació en matèria de direcció i gestió empresarial i noves
tecnologies de la informació i la comunicació.
2. Ajuts per a creació d'ocupació en les denominats nous
jaciments d'ocupació. Per a la convocatòria del 2008 s'ha
previst una dotació de 200.000 euros per subvencionar petites
i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i nous
emprenedors. Els ajuts per a nous emprenedors consisteixen en
el finançament parcial dels costs en la inversió i en una
subvenció específica com a renda de subsistència.
3. Ajuts per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar
de dones amb fills menors de 8 anys o familiars dependents.
Per a l'any 2008 es preveu una dotació de 200.000 euros per
fomentar la conciliació de la vida laboral i familiar de dones
amb fills menors de 8 anys o familiars dependents que es
constitueixin com a treballadores autònomes o per a la de
treballadores autònomes ja constituïdes que contractin els
serveis d'una dona en demanda d'ocupació i la donin d'alta en
el règim especial de treballadors de la llar de la Seguretat
Social.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 4487/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a Directiva
Bolkestein (II). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

4. Subvenció de quotes a la Seguretat Social de persones amb
discapacitat que percebin la prestació per desocupació en la
modalitat de pagament únic i s'estableixin com a treballadors
autònoms. Per a la convocatòria de l'any 2008 es preveu una
dotació de 245.031 euros i s'adreça a perceptors de la prestació
de desocupació en la modalitat de pagament únic que
s'incorporin en cooperatives i societats laborals i a les persones
amb discapacitat que percebin aquesta modalitat de prestació
per desocupació i s'estableixin com a treballadors autònoms.

Quan pensa el Govern desenvolupar la Directiva
Bolkestein per tal d'evitar les conseqüències negatives per al
sector comercial de les Illes Balears?

5. Creació del Registre especial d'associacions professionals de
treballadors autònoms, en el qual aquestes associacions
s'hauran d'inscriure i dipositar els estatuts.

Ja hem iniciat els treballs d'adaptació de la normativa de
comerç a la directiva de serveis.
Palma, 16 de gener del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 4489/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a suport als
treballadors autònoms. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre
del 2007).
Quines mesures de suport als treballadors autònoms pensa
posar en marxa el Govern durant aquesta legislatura?
Les mesures de suport als treballadors autònoms que es
preveuen durant aquesta legislatura són les següents:

Palma, 24 de gener del 2008.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 4490/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a Pla de
competitivitat de l'economia balear. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).
Quins treballs està portant a terme el Govern (amb mitjans
propis o contractats a tercers) per a l'elaboració d'un pla de
competitivitat de l'economia balear?
El Govern ha arribat a un acord amb les entitats
empresarials i sindicals més representatives per iniciar un
procés de diàleg social.
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S'han format tres meses de diàleg, una de les quals per
debatre i consensuar, si s'escau, les mesures per a la
competitivitat de l'economia balear, sense que per assolir aquest
objectiu no s'ha encomanat ni s'hagi duit a terme cap treball
específic.
Palma, 24 de gener del 2008.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 4491/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a Pla estratègic de
telecomunicacions (I). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).
Quins treballs està portant a terme el Govern (amb mitjans
propis o mitjançant assistència tècnica) per a l'elaboració d'un
pla estratègic de telecomunicacions?
El Govern de les Illes Balears ha començat els primers
contactes amb els agents implicats per tal d'elaborar el Pla
estratègic de telecomunicacions.
Palma, 24 de gener del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 4492/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a Pla estratègic de
telecomunicacions (II). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre
del 2007).
Quan té previstes la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació l'aprovació i l'entrada en vigor d'un pla estratègic
de comunicacions?
L'entrada en vigor del Pla estratègic de telecomunicacions
no té encara unes dates tancades. Ens trobam en les primeres
fases del procés de treball per tal d'aprovar-lo.
Palma, 24 de gener del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 4493/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a empreses
d'inserció. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).
Quines previsions té el Govern en relació a l'elaboració i
la tramitació d'un projecte de llei d'empreses d'inserció?
En data 13 de desembre del 2007 s'ha aprovat la Llei
44/2007, per a la regulació del règim de les empreses
d'inserció, la qual s'ha publicat en el BOE núm. 299, de dia 14
de desembre, i entra en vigor als 30 dies des de la publicació.
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D'acord amb la seva disposició final cinquena, l'esmentada
Llei 44/2007 s'ha dictat a l'empara de la competència exclusiva
de l'Estat, atribuïda per l'article 149.1.7 de la Constitució en
matèries de legislació laboral i sense perjudici de les
competències autonòmiques en matèria d'assistència social.
En la disposició transitòria primera de la llei s'estableix un
període d'adaptació de les empreses d'inserció i de les normes
autonòmiques a les seves previsions.
En conseqüència el règim jurídic de les empreses d'inserció
queda regulat a nivell nacional amb la llei esmentada.
Palma, 24 de gener del 2008.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta RGE núm. 4494/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a Consell Superior
de Cooperativisme. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).
En quina situació es troba la creació per part del Govern
del Consell Superior de Cooperativisme, i quines són les
previsions al respecte?
En primer lloc s'ha d'aclarir que la Llei 1/2003, de 20 de
març, de cooperatives de les Illes Balears (BOIB núm. 42, de
29 de març), modificada per la Llei 7/2005, de 21 de juny
(BOIB núm. 99, de 30 de juny), no determina la creació d'un
consell superior de cooperativisme. Únicament la disposició
addicional setena preveu: "Creació d'un òrgan assessor i
consultiu. El Govern de les Illes Balears ha de crear un òrgan
de caràcter consultiu i de participació, de colAlaboració i
coordinació entre el moviment cooperatiu i l'Administració
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears".
Per la seva part el Pla director de foment de l'economia
social de les Illes Balears 2007-2008, aprovat per acord del
Consell de Govern de les Illes Balears de dia 2 de febrer del
2007, estableix la creació del Consell d'Economia Social de les
Illes Balears entre les accions previstes en la línia estratègica 6
"Marc normatiu i institucional".
Atès l'anterior, s'ha iniciat l'elaboració d'un decret de
creació del Consell de l'Economia Social i del Cooperativisme
de les Illes Balears, i durant el primer quadrimestre l'esborrany
de decret es traslladarà a les organitzacions representants del
sector de l'economia social, a la vegada que es se'ls convocarà
perquè exposin les consideracions que consideren adients.
Seguidament s'obrirà tràmit d'audiència i informació pública i
a continuació es traslladarà als Serveis Jurídics i a la Secretaria
General de la conselleria perquè emetin els informes
corresponents. A continuació es trametrà al Consell Econòmic
i Social i al Consell Consultiu per a l'emissió de dictàmens
preceptius i, finalment, es proposarà l'aprovació al Consell de
Govern.
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Palma, 24 de gener del 2008.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Palma, 24 de gener del 2008.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 4495/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a economia social.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).
Quins instruments pensa crear el Govern per tal d'afavorir
experiències d'economia social?
Per tal d'afavorir experiències
s'utilitzaran els instruments següents:

d'economia

social

1. Convocatòria d'ajuts per:
- Fomentar l'ocupació i la millora de la competitivitat en
empreses d'economia social per mitjà del finançament
d'actuacions adreçades a:
- incorporació de persones desocupades com a socis
treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals,
- inversions que contribueixin a la seva creació, consolidació i
millora de la competitivitat,
- costs associats a la posada en marxa de cooperatives i
societats laborals,
- activitats de formació, difusió i foment de l'economia social
vinculades directament al foment de l'ocupació.
- Donar suport a entitats associatives de cooperatives i
societats laborals mitjançant el finançament de les seves
infraestructures.
- Proporcionar mesures de suport a entitats associatives de
cooperatives, societats laborals i d'empreses d'inserció en el
marc del Pla director de foment de l'economia social de les Illes
Balears 2007-2008.
L'assignació pressupostària per a les convocatòries de
foment de l'economia social per a l'any 2008 és de 826.233 i.
Una altra línia de subvencions també relacionada amb
l'economia social és l'adreçada a la subvenció de les quotes de
la Seguretat Social de les persones que percebin la prestació de
desocupació en la modalitat de pagament únic i que
s'incorporin com a socis en cooperatives i societats laborals. La
dotació és del 245.031 i.
2. Impartició d'una assignatura de lliure configuració en matèria
d'economia social dins els plans d'estudis de les llicenciatures
de la Facultat de ciències econòmiques i empresarials de la
Universitat de les Illes Balears. Conveni de colAlaboració
subscrit per al període 2007-2008 per import de 12.000 i.
Creació del Consell de l'Economia Social i del
Cooperativisme de les Illes Balears, en compliment de la
disposició addicional setena de la Llei 1/2003, de cooperatives
de les Illes Balears, que preveu la creació d'un òrgan assessor
i consultiu entre el moviment cooperatiu i l'Administració
pública de la comunitat autònoma, i d'acord amb el que preveu
el Pla director de foment de l'economia social a les Illes Balears
2007-2008, aprovar per acord del Consell de Govern de les
Illes Balears de dia 2 de febrer del 2007, que, en la línia
estratègica sisena, preveu la creació del Consell de l'Economia
Social de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta RGE núm. 4504/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a subhasta d'equips
d'IB3 Televisió (II). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).
Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AS)
A la pregunta RGE núm. 12/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a CIDTUR (I).
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 2008).
Quins són els objectius del conveni signat entre el delegat
del Govern a les Illes Balears i el conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació del Govern per a la creació del Centro de
Investigación, Desarrollo e Innovación de Turismo (CIDTUR)?
Tal com s'estableix al conveni de colAlaboració entre el
Ministeri d'Educació i Ciència i la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació per posar en funcionament la Fundació
CIDTUR, les actuacions d'aquesta fundació tenen per objecte:
a) Contribuir a la promoció i coordinació de la realització
i el desenvolupament de programes d'investigació,
desenvolupament tecnològic i innovació en turisme,
especialment aquells que es basin en la competitivitat i
productivitat del sector.
b) Facilitar la investigació i la formació del personal
investigador en el seu àmbit d'actuació, en colAlaboració amb el
món universitari i amb les associacions empresarials de les Illes
Balears, i amb aquelles altres institucions, tant públiques com
privades, que dirigeixen les seves activitats a aquest camp (tota
la cadena de valor del sector turístic i oferta d'oci).
c) Projectar a la societat i a l'entorn del sector serveis els
avanços de la investigació, la informació i l'experiència.
d) Promoure la utilització òptima dels recursos posats al
servei de la investigació, i assegurar l'eficàcia, l'eficiència, la
productivitat i la qualitat com a elements característics del
sector del sector turístic.
e) Garantir el principi de legalitat i imparcialitat en el
desenvolupament de la investigació i la gestió del coneixement.
f) Facilitar el finançament i la gestió dels projectes
d'investigació, desenvolupament i innovació.
g) Concedir beques, borses d'estudi i altres ajudes a la
investigació, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de
tota la cadena de valor del sector turístic.
h) Qualsevol altre relacionat amb els ja esmentats que
s'acordi per part del patronat de la Fundació CIDTUR.
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Palma, 24 de gener del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta RGE núm. 16/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a CIDTUR (V).
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 2008).
Quina és o està previst que sigui l'aportació econòmica de
la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de
les Illes Balears al Centro de Investigación, Desarrollo e
Innovación de Turismo (CIDTUR)?
Tal com s'estableix al conveni de colAlaboració entre el
Ministeri d'Educació i Ciència i la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació per posar en funcionament la Fundació
CIDTUR, les despeses seran finançades a parts iguals entre les
dues administracions, i amb aquest objecte s'ha de firmar
anualment un nou conveni de colAlaboració en el qual s'establirà
quines són les aportacions que, alhora, aniran supeditades al
pressupost aprovar pel patronat de la Fundació CIDTUR.
Palma, 24 de gener del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AU)
A la pregunta RGE núm. 18/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a CIDTUR (VII).
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 2008).
De quina partida té previst el Govern fer la seva aportació
al conveni signat entre el delegat del Govern a les Illes Balears
i el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern per
a la creació del Centro de Investigación, Desarrollo e
Innovación de Turismo (CIDTUR)?
Tal com s'estableix al conveni de colAlaboració entre el
Ministeri d'Educació i Ciència i la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació per posar en funcionament la Fundació
CIDTUR, les despeses corrents de funcionament seran
finançades a parts iguals entre les dues administracions, i amb
aquest objecte s'ha de firmar anualment un nou conveni de
colAlaboració en el qual s'establirà quines són les aportacions
que, alhora, aniran supeditades al pressupost aprovar pel
patronat de la Fundació CIDTUR.
La partida pressupostària quedarà especificada en aquest
nou conveni que encara s'ha de firmar, però lògicament serà de
capítol IV en tractar-se d'una aportació per despeses corrents.
Palma, 24 de gener del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.
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Ordre de Publicació
AV)
A la pregunta RGE núm. 19/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a CIDTUR
(VIII). (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 2008).
Quin és l'import que té previst destinar el Govern al
conveni signat entre el delegat del Govern a Illes Balears i el
conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern per a
la creació del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación
de Turismo (CIDTUR)?
Tal com s'estableix al conveni de colAlaboració entre el
Ministeri d'Educació i Ciència i la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació per posar en funcionament la Fundació
CIDTUR, les despeses seran finançades a parts iguals entre les
dues administracions, i amb aquest objecte s'ha de firmar
anualment un nou conveni de colAlaboració en el qual s'establirà
quines són les aportacions que, alhora, aniran supeditades al
pressupost aprovar pel patronat de la Fundació CIDTUR.
Palma, 24 de gener del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AX)
A la pregunta RGE núm. 21/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a CIDTUR (II).
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 2008).
Per què no va ser convidat el conseller de Turisme a l'acte
de signatura del conveni entre el delegat del Govern a les Illes
Balears i el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del
Govern per a la creació del Centro de Investigación,
Desarrollo e Innovación de Turismo (CIDTUR)?
El conveni que tenia per objecte la posada en funcionament
de la Fundación Centro de Investigación, Desarrollo e
Innovación de Turisme (Fundació CIDTUR) va ser firmat pel
Ministeri d'Educació i Ciència i la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació el passat 29 de desembre del 2006, durant
l'anterior legislatura.
El document que es va signar el passat 20 de desembre del
2007 a la seu de la Delegació del Govern era l'acta de
constitució de la Fundació CIDTUR davant de notari.
Aquest document només havien de firmar-lo, per una banda,
els representants de les dues administracions que constitueixen
la Fundació: la de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(representada pel conseller d'Economia, Hisenda i Innovació)
i la de l'Administració general de l'Estat (representada pel
delegat del Govern a les Illes Balears); i per una altra banda els
patrons que han de formar part d'aquesta fundació i que podien
assistir a l'acte, com és el cas del mateix conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació i el director general de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
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Palma, 24 de gener del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

realització d'auditories ambientals en els edificis públics del
Govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
AY)
A la pregunta RGE núm. 23/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a lapsus
d'enteniment (I). (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 2008).
En què consisteix, segons el conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació del Govern, un "lapsus d'enteniment" entre dues
conselleries del Govern?
Un lapsus d'enteniment és un error momentani que hom
comet per inadvertència en l'aptitud o la facultat de
comprendre. És aplicable a qualsevol relació humana, incloses
les relacions entre consellers.
Palma, 24 de gener del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
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 i que estan dotades
pressupostàriament.
B. El portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit RGE núm. 1113/08 de dia 12 de febrer del 2008,
solAlicita el nomenament del Sr. Gabriel Serra i Barceló,
com a personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.

Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, RGE núm.
3251/07.

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1187/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i,
conformement amb l'establert a l'article 93 del Reglament de la
Cambra, acorda d'ampliar el termini de presentació d'esmenes
a la proposició de llei esmentada (publicada al BOPIB núm. 22,
de 30 de novembre del 2007), fins al proper dia 26 de març
del 2008.

1. Nomenar el Sr. Gabriel Serra i Barceló com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C, nivell 23), adscrit al
servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 13 de febrer del 2008.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.
212/08.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1186/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de la solAlicitud de compareixença davant la Comissió
d'Ordenació Territorial de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, per tal d'informar sobre el procediment per a la

Resolc:

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la 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.
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A la seu del Parlament, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 i que estan dotades
pressupostàriament.
B. El portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit RGE núm. 1113/08 de dia 12 de febrer del 2008,
solAlicita el nomenament de la Sra. Cristina Eva Barrios i
Herranz, com a personal eventual adscrita al servei del grup
esmentat.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar la Sra. Cristina Eva Barrios i Herranz com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilat a funcionari del grup C, nivell 23),
adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 13 de febrer
del 2008.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la 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 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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