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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1. DIPUTACIÓ PERMANENT
1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Rebuig de la solAlicitud d'una sessió plenària
extraordinària pel procediment d'urgència per al debat i la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 10466/06.
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 de gener del 2007, rebutjà, per 6 vots a
favor, 10 en contra i cap abstenció, la solAlicitud d'una sessió
plenària extraordinària pel procediment d'urgència, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, per al debat i la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 10466/06, relativa a creació
d'una comissió d'investigació sobre tots els acords, les
resolucions, els expedients i les iniciatives del director general
d'Ordenació del Territori (BOPIB núm. 160, de 15 de desembre
del 2006).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba la construcció de la nova escola
al municipi d'Alaior de Menorca?
Palma, a 1 de febrer del 2007.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut
i de Medicina Primària de cada illa, referida a 31 de gener del
2007.
Palma, a 1 de febrer del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 428/07, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola
nova a Alaior (Menorca). (Mesa de 7 de febrer del 2007).
RGE núm. 429/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón ni
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 7 de febrer del 2007).
RGE núm. 430/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa "En casa". (Mesa de 7 de febrer del 2007).
RGE núm. 431/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació contra la violència de gènere. (Mesa de 7 de febrer
del 2007).
Palma, a 7 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Donat que la Conselleria de Presidència afirma en resposta
escrita que no du a terme cap programa conveniat amb el
Ministeri de Treball i Assumptes Socials denominat "En casa"
tal com figura al BOE, demanam:
• Du a terme la conselleria un programa denominat "A ca
vostra"?
• Quin és el cost total del programa?
• Quina part del pressupost aporta el Ministeri de Treball i
Assumptes Socials?
• Quantes persones han estat beneficiàries de les ajudes?
• Quin és el sistema de pagament d'aquestes ajudes?
• Quines han estat les dates de pagament de les ajudes als
distints beneficiaris?
Palma, a 29 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost de cadascun de les activitats, dels
programes o de les actuacions duts a terme per la Fundació
contra la violència de gènere?

RGE núm. 500/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
corrupció a les Illes Balears (II). (Mesa de 7 de febrer del
2007).
RGE núm. 501/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a corrupció
a les Illes Balears (III). (Mesa de 7 de febrer del 2007).
RGE núm. 502/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a corrupció
a les Illes Balears (IV). (Mesa de 7 de febrer del 2007).

Palma, a 29 de gener del 2007.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Palma, a 7 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 491/07, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a compareixença pel cas Andratx. (Mesa
de 7 de febrer del 2007).
RGE núm. 492/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a Pla director del Port Adriano. (Mesa de 7 de
febrer del 2007).
RGE núm. 493/07, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a indicadors turístics. (Mesa de 7 de febrer del 2007).
RGE núm. 494/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de la
derogació de l'ecotaxa. (Mesa de 7 de febrer del 2007).
RGE núm. 495/07, de l'Hble. Sr. Diputat Diego Guasch i
Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'administració digital. (Mesa de 7 de febrer del 2007).
RGE núm. 496/07, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell
metropolità de seguretat. (Mesa de 7 de febrer del 2007).
RGE núm. 497/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvencions de l'abonament guarderia. (Mesa de 7 de febrer
del 2007).
RGE núm. 498/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a FITUR.
(Mesa de 7 de febrer del 2007).
RGE núm. 499/07, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a corrupció
a les Illes Balears (I). (Mesa de 7 de febrer del 2007).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa comparèixer el Sr. President davant aquesta cambra
per donar explicacions en relació amb el cas Andratx i altres
casos de corrupció?
Palma, a 7 de febrer del 2007.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa la Conselleria d'Obres Públiques aplicar la Llei de
ports per a l'ampliació de Port Adriano i dur a terme el pla
director corresponent?
Palma, a 7 de febrer del 2007.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les dades definitives relatives a la darrera
temporada pel que fa als principals indicadors turístics a les
nostres illes?
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Palma, a 7 de febrer del 2007.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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En quina situació es troba la convocatòria de subvencions
per a l'any 2007 de l'abonament guarderia?
Palma, a 7 de febrer del 2007.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin efecte creu el conseller de Turisme que haurà tengut
en la dinàmica del sector turístic durant aquests darrers anys la
derogació de l'anomenada ecotaxa al principi d'aquesta
legislatura?
Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les expectatives que s'han generat per al sector
turístic de les Illes Balears durant la Feria Internacional del
Turisme (FITUR) celebrada a Madrid recentment?
Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines accions s'han iniciat per part del Govern en el marc
del Pla d'administració digital de les Illes Balears?
Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Diego Guasch i Díaz.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té coneixement del Govern de les Illes Balears que el batle
de Sant Josep, que és polític del PP i de nou, candidat, està
imputat pendent de celebra el judici?
Palma, a 7 de febrer del 2007.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com valora la Conselleria d'Interior la posada en marxa del
Consell metropolità de seguretat de la Badia de Palma?
Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Ha fet ús en alguna ocasió del seu càrrec de consellera per
obtenir tracte preferent per a vostè o per a algun familiar?
Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Va cridar el Sr. Rodríguez al batle de Santa Margalida per
dir-li que era dilluns i era al seu despatx, abans que aquest
dimitís?
Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.
Quan té previst el Sr. Rodríguez cridar la batlessa de
Felanitx per dir-li que és dilluns i és al seu despatx?
Palma, a 7 de febrer del 2007.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 401/07, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a president/a
o director/a d'IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, d'1 de febrer del 2007).
RGE núm. 402/07, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reportatges
específics sobre la corrupció política i urbanística, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, d'1 de febrer del 2007).
RGE núm. 403/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
als debats d'IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, d'1 de febrer del 2007).
RGE núm. 404/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
malbaratament de recursos públics, a contestar davant la

Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, d'1 de febrer del
2007).
RGE núm. 416/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a activitats extraordinàries realitzades per IB3 amb motiu de
les festes de Nadal, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, d'1 de febrer del 2007).
RGE núm. 417/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procés de transició a la tecnologia digital, a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, d'1 de febrer del
2007).
RGE núm. 418/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
elaboració del Llibre d'estil d'IB3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, d'1 de febrer del
2007).
RGE núm. 419/07, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
presència d'esdeveniments esportius a IB3, a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, d'1 de febrer del
2007).
RGE núm. 420/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retransmissions d'IB3 durant els primers mesos de l'any 2007,
a contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, d'1 de febrer del 2007).
RGE núm. 421/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a audiència d'IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, d'1 de febrer del 2007).
RGE núm. 422/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a suposats escàndols, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, d'1 de febrer del 2007).
Palma, a 1 de febrer del 2007.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

A)

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 la directora generals de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora generals de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Creu la Sra. Directora que el càrrec de president/presidenta
o de director/directora de l'ens de RTVIB s'hauria de
consensuar?

Considera la Sra. Directora que és correcte l'actual nivell de
malbaratament de recursos públics per a una televisió a l'únic
servei del Partit Popular?

Palma, a 1 de febrer del 2007.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 1 de febrer del 2007.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

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

B)

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 la directora generals de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

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 directora generals de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quina opinió li mereix que hagin estat altres televisions i no
IB3 les que hagin fet reportatges específics sobre la corrupció
política i urbanística a les nostres illes?

Quines activitats extraordinàries ha desenvolupat IB3 amb
motiu de les festes de Nadal?
Palma, a 1 de febrer del 2007.
La diputada:
Cartolina Torres i Cabañero.

Palma, a 1 de febrer del 2007.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

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

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora generals de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
No considera la Sra. Directora que si hi hagués pluralitat als
debats que organitza IB3 milloraria l'audiència?
Palma, a 1 de febrer del 2007.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora generals de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
En quina situació es troba el procés de transició a la
tecnologia digital en televisió a les Illes Balears?
Palma, a 1 de febrer del 2007.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora generals de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
En quina fase de desenvolupament es troba l'elaboració del
llibre d'estil d'IB3?
Palma, a 1 de febrer del 2007.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora generals de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
De quina manera ha reforçat IB3 la presència
d'esdeveniments esportius en les seves emissions?
Palma, a 1 de febrer del 2007.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora generals de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quins programes i quines cobertures especials pensa
retransmetre IB3 durant els primers mesos de l'any 2007?
Palma, a 1 de febrer del 2007.
El diputat:
Maria Anna López i Oleo.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora generals de l'EPRTVIB la

Quina és la situació actual de l'audiència d'IB3?
Palma, a 1 de febrer del 2007.
El diputat:
Maria Binimelis i Amengual.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora generals de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quants de suposats escàndols que afectin persones de
l'esquerra sortiran a IB3 abans de les eleccions?
Palma, a 1 de febrer del 2007.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

Ordre de Publicació
RGE núm. 405/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del Sr. Massot, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, pel procediment d'urgència. (Mesa de
7 de febrer del 2007).
RGE núm. 406/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tracte
preferent, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, pel procediment d'urgència. (Mesa de 7 de febrer
del 2007).
RGE núm. 407/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
funcions de la Direcció General d'Ordenació del Territori, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial, pel
procediment d'urgència. (Mesa de 7 de febrer del 2007).
RGE núm. 408/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informes (I), a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, pel procediment d'urgència. (Mesa de 7 de febrer
del 2007).
RGE núm. 409/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informes (III), a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, pel procediment d'urgència. (Mesa de 7 de febrer
del 2007).
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RGE núm. 410/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informes (IV), a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, pel procediment d'urgència. (Mesa de 7 de febrer
del 2007).
RGE núm. 411/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany
i Cladera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informes (V), a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, pel procediment d'urgència. (Mesa de 7 de febrer
del 2007).
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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, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació Territorial pel procediment d'urgència.
Motivació de la urgència

RGE núm. 412/07, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a urbanisme
a l'Ajuntament d'Andratx (I), a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, pel procediment d'urgència. (Mesa de
7 de febrer del 2007).

La greu alarma social que causa el cas de corrupció que
s'investiga a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de respostes
convincents per part del president del Govern i del Govern de
les Illes Balears i les noves informacions que hi impliquen més
membres del Govern de les Illes Balears.

RGE núm. 413/07, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a urbanisme
a l'Ajuntament d'Andratx (II), a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, pel procediment d'urgència. (Mesa de
7 de febrer del 2007).

Ha fet ús en alguna ocasió del seu càrrec de consellera per
obtenir tracte preferent per a vostè o per a algun familiar?

RGE núm. 414/07, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a urbanisme
a l'Ajuntament d'Andratx (III), a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, pel procediment d'urgència. (Mesa de
7 de febrer del 2007).
Palma, a 7 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, a 29 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació Territorial pel procediment d'urgència.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Motivació de la urgència
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació Territorial pel procediment d'urgència.
Motivació de la urgència

La greu alarma social que causa el cas de corrupció que
s'investiga a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de respostes
convincents per part del president del Govern i del Govern de
les Illes Balears i les noves informacions que hi impliquen més
membres del Govern de les Illes Balears.
Quines són les funcions que té encomanades la Direcció
General d'Ordenació del Territori?
Palma, a 29 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

La greu alarma social que causa el cas de corrupció que
s'investiga a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de respostes
convincents per part del president del Govern i del Govern de
les Illes Balears i les noves informacions que hi impliquen més
membres del Govern de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Coneixia personal al Sr. Massot quan va ser nomenat
director general d'Ordenació del Territori?
Palma, a 29 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació Territorial pel procediment d'urgència.
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Motivació de la urgència
La greu alarma social que causa el cas de corrupció que
s'investiga a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de respostes
convincents per part del president del Govern i del Govern de
les Illes Balears i les noves informacions que hi impliquen més
membres del Govern de les Illes Balears.
Quin nombre d'informes evacuà el Sr. Massot mentre
exercia el càrrec de director general d'Ordenació del Territori?
Palma, a 29 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Fou decisió personal de la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports el nomenament del Sr. Massot com a
director general d'Ordenació del Territori?
Palma, a 29 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació Territorial pel procediment d'urgència.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació Territorial pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència
La greu alarma social que causa el cas de corrupció que
s'investiga a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de respostes
convincents per part del president del Govern i del Govern de
les Illes Balears i les noves informacions que hi impliquen més
membres del Govern de les Illes Balears.

Motivació de la urgència
La greu alarma social que causa el cas de corrupció que
s'investiga a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de respostes
convincents per part del president del Govern i del Govern de
les Illes Balears i les noves informacions que hi impliquen més
membres del Govern de les Illes Balears.
Quina és la relació de persones, entitats i organismes de
qualsevol classe que consta a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports que solAlicitaren informes o
assessoraments al Sr. Massot mentre exercí el càrrec de director
general?
Palma, a 29 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

Tenia coneixement la Sra. Consellera que el Sr. Massot
compareixia regularment amb el cotxe oficial de la conselleria
a l'Ajuntament d'Andratx per fer funcions d'assessorament?
Palma, a 29 de gener del 2007.
El diputat:
Antoni Alemany i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial pel procediment d'urgència.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Motivació de la urgència

Q)

La greu alarma social que causa el cas de corrupció que
s'investiga a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de respostes
convincents per part del president del Govern i del Govern de
les Illes Balears i les noves informacions que hi impliquen més
membres del Govern de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació Territorial pel procediment d'urgència.
Motivació de la urgència
La greu alarma social que causa el cas de corrupció que
s'investiga a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de respostes
convincents per part del president del Govern i del Govern de
les Illes Balears i les noves informacions que hi impliquen més
membres del Govern de les Illes Balears.

Com a membre del Govern va advertir al Sr. Matas de la
trajectòria del Sr. Massot com a tècnic d'urbanisme a
l'Ajuntament d'Andratx?
Palma, a 29 de gener del 2007.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.
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Palma, a 7 de febrer del 2007.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial pel procediment d'urgència.
Motivació de la urgència
La greu alarma social que causa el cas de corrupció que
s'investiga a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de respostes
convincents per part del president del Govern i del Govern de
les Illes Balears i les noves informacions que hi impliquen més
membres del Govern de les Illes Balears.
Quan el seu nomenament com a membre del Govern, va
advertir del risc que representava la situació en què quedava
l'Ajuntament d'Andratx en mans de qui fou el seu soci de
govern a l'ajuntament?
Palma, a 29 de gener del 2007.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial pel procediment d'urgència.
Motivació de la urgència
La greu alarma social que causa el cas de corrupció que
s'investiga a l'Ajuntament d'Andratx, la manca de respostes
convincents per part del president del Govern i del Govern de
les Illes Balears i les noves informacions que hi impliquen més
membres del Govern de les Illes Balears.
Considera que el nomenament del Sr. Massot com a director
general d'Ordenació del Territori era el més adequat atenent el
que la consellera coneixia d'aquest?
Palma, a 29 de gener del 2007.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.
Exposició de motius
L'habitatge s'ha convertit en una qüestió prioritària que
requereix l'adopció de mesures per tal de facilitar-ne l'accés per
part de tots els sectors de la societat.
Així, des del Govern de les Illes Balears s'han adoptat
mesures en totes les línies d'actuació: política de sòl, política
fiscal i política d'habitatge.
Concretament, quant a política fiscal, s'ha aprovat una
deducció autonòmica en l'IRPF per arrendament d'habitatge a
joves, una deducció autonòmica per adquisició o rehabilitació
d'habitatge realitzat per joves, un tipus reduït en l'impost de
transmissions d'un 3%, que suposa una rebaixa del 57% per a
les adquisicions d'habitatge realitzades per joves, així com un
tipus reduït del 0,5% en els actes jurídics documentats per a
aquestes mateixes operacions.
En línies generals, el Govern de les Illes Balears ha fet un
esforç importantíssim per tal de facilitar l'accés a l'habitatge,
esforç que contrasta amb la política, cúmul de despropòsits,
que s'ha dut a terme des del Ministeri de l'Habitatge. Afegida
ara a l'aprovació de normes que perjudiquen els ciutadans que
adquireixen o rehabiliten el seu habitatge habitual, com ara la
Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost de la renda de les
persones físiques, que redueix les deduccions que fins a la data
tenien els contribuents per a l'adquisició o rehabilitació de
l'habitatge, en alguns casos la reducció és del 25% al 15%, és
a dir, els ciutadans que adquireixin o rehabilitin el seu habitatge
habitual es podran deduir un 40% menys.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
modificar la Llei 35/2006, de 28 de novembre, en el sentit que
les deduccions per a les quantitats invertides en l'adquisició o
la rehabilitació d'habitatge habitual, en l'impost de la renda de
les persones físiques, siguin com a mínim les que estaven
establertes abans de l'aprovació de la llei esmentada.

Ordre de Publicació
RGE núm. 457/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a deduccions d'IRPF per a adquisició o rehabilitació
d'habitatges, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 7 de febrer del 2007).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
promoure les mesures fiscals necessàries tant en la imposició
indirecta estatal com en la normativa comunitària, per afavorir
una baixada del preu de l'habitatge.
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Palma, a 5 de febrer del 2007.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

famílies de les Illes. (BOPIB núm. 146 de 8 de setembre del
2006).
Com valora el fet que l'endeutament de les famílies de les
Illes Balears sigui, juntament amb Canàries, el més elevat de
tot l'Estat?

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7815/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a contractacions o
adjudicacions fetes pel Govern. (BOPIB núm. 146 de 8 de
setembre del 2006).
Per quin motiu creu que bona part de les contractacions o
adjudicacions, fetes pel Govern o per organismes dependents
d'ell, són polèmiques i amb indicis de tractes de favor?

El Govern de les Illes Balears no entra a fer valoracions de
l'endeutament de les famílies, ja que considera que les
determinacions que es prenguin d'endeutament són molt
personals i com que nosaltres ens mostram respectuosos amb
les decisions de les persones, no entram a fer-ne cap valoració.
Si voleu una valoració, segons declaracions als mitjans de
comunicació (a la primeria del mes de gener) del Vicepresident
segon del Govern i Ministre d'Economia i Hisenda, Pedro
Solbes, considera que el deute de les famílies no és un
problema de l'economia espanyola.
Palma, 25 de gener del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Aquest govern no té constància de cap polèmica o indici de
tracte de favor a les contractacions o adjudicacions que du a
terme, per la qual cosa us pregaria que si en coneixeu cap
particular ens ho comuniqueu.

Ordre de Publicació
D)

Palma, 25 de gener del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7822/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a valoració del cost
efectiu de les transferències que s'han de fer al futur Consell de
Formentera. (BOPIB núm. 146 de 8 de setembre del 2006).
Creu que la valoració del cost efectiu de les transferències
que s'han de fer al futur Consell de Formentera cobreixen, ni
que sigui remotament, les necessitats de finançament per posar
en funcionament la nova institució insular i donar servei als
ciutadans de Formentera?
A la disposició addicional primera de la Llei
d'acompanyament dels pressuposts del 2007, que va entrar en
vigor l'1 de gener del 2007, es desplega que la metodologia per
determinar el cost de la posada en funcionament del futur
Consell de Formentera serà fruit del consens a què la comissió
mixta paritària de transferències arribi. Per tant, serà aquesta
comissió la que farà les valoracions del cost efectiu de les
transferències al futur Consell de Formentera.
Palma, 25 de gener del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7824/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a endeutament de les

A la pregunta RGE núm. 10500/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
incompliment de la Llei d'incompatibilitat. (BOPIB núm. 160
de 15 de desembre del 2006).
Quin coneixement tenia el Sr. President del Govern de les
Illes Balears de l'incompliment de la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts
càrrecs, comesa pel Director General d'Ordenació del
Territori en tenir aquest una empresa privada al seu domicili?
Atès aquest incompliment, pensa el Sr. Matas ordenar la
incoació del corresponent procediment sancionador? Donat el
desconeixement manifest amb el cas del director general
d'Ordenació del Territori, pensa el Sr. Matas prendre mesures
per esbrinar si altres alts càrrecs del Govern estan en aquesta
mateixa situació?
L'anterior director general d'Ordenació del Territori, va ser
cessat del seu càrrec immediatament en el moment en què es va
conèixer la seva implicació en els casos de presumpta corrupció
urbanística d'Andratx, cessament que es a formalitzar
mitjançant acord del Consell de Govern d'1 de desembre del
2006, amb efectes del 27 de novembre del 2006.
En relació a la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la
CAIB i la normativa que la desenvolupa, el Govern actua en el
moment en què té constància del seu incompliment.
Palma, 26 de gener del 2007.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels/de les
Hbles. Srs./Sres. Diputats/Diputades.
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Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 10635/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Rafael
Torres Gómez. (BOPIB núm. 164 de 12 de gener del 2007).
Per quin motiu va donar resposta a aquesta solAlicitud
d'informació la Sra. Estaràs, referint-se a la Conselleria de
Relacions Institucionals? Ocupa realment el Sr. Rafael Torres
algun lloc a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, o
a alguna de les empreses o instituts que en depenen? Des de
quan està treballant per al Govern de les Illes Balears, per a
empreses o per a instituts que en depenen? Quin currículum ha
presentat? Quin horari té? Quin sou rep per al
desenvolupament de les seves tasques? Quines són les tasques
que ha desenvolupat des de l'inici de la seva contractació?
En relació amb la primera pregunta del vostre escrit, us
comunic que la resposta a la pregunta escrita RGE núm.
6574/04 la va fer la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
(us tramet una còpia) i va ser tramesa al Parlament per part de
la Vicepresidenta i Conselleria de Relacions Institucionals, com
és habitual i preceptiu.
En relació amb la resta de preguntes del vostre escrit, us
inform que el Sr. Rafael Gómez Torres presta els seus serveis
a l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, des del
9 de febrer de 2004, com a delegat de l'IDI a Inca.
El contracte laboral es regeix per l'establert al Reial Decret
1382/85, d'1 d'agost, en el qual es regula la relació laboral de
caràcter especial del personal d'alta direcció.
La duració de la jornada és de 35 hores setmanals, amb una
retribució anual de 30.600 euros.
De conformitat amb l'establert a l'article 28 de l'Ordre del
conseller de Comerç, Indústria i Energia de 29 de desembre de
2003, en la qual s'aprova el text refós dels estatuts de l'entitat
de dret públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat IDI, els
delegats insulars i comarcals exerceixen les funcions de
representació i coordinació de les actuacions en l'àmbit
territorial d'actuació sota la supervisió i la direcció del
president de l'Institut.
Palma, 26 de gener del 2007.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.
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El conseller d'Interior respecta les manifestacions fetes pels
batles d'Inca i Manacor, així com de la resta de batles de la
nostra comunitat i concretament en relació a la Llei de
capitalitat, aquest conseller comparteix les seves demandes.
Vull recordar a la Sra. Diputada que l'article 28 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 186 ext. de 27 de
desembre, estableix que: "els municipis on radiquin les seus
dels consells o aquells en què les seves circumstàncies així ho
aconsellin, podran gaudir, mitjançant llei del Parlament, d'un
règim especial que tengui present els serveis que presten a la
ciutadania en un àmbit superior al del municipi".
Marratxí, 26 de gener del 2007.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 10699/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
declaracions fetes pel President al programa "La nit al dia".
(BOPIB núm. 164 de 12 de gener del 2007).
Quines són les actuacions de l'Ajuntament de Campos que
justifiquen les declaracions del Sr. President del Govern de les
Illes Balears al programa "La nit al dia", en les quals afirmava
que l'ajuntament procurava preservar Ses Covetes?
De la transcripció de l'entrevista esmentada, es desprèn que
l'afirmació que es fa a la formulació de la pregunta no es
correspon exactament amb la realitat.
Palma, 31 de gener del 2007.
La Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 10773/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francina Armengol i Socias , relativa a
reunions del Sr. Matas (I). (BOPIB núm. 164 de 12 de gener
del 2007).
Amb quines persones es va reunir el president Jaume Matas
el passat dissabte dia 25 de novembre al Consolat de Mar, a
part dels senyors Rodríguez i Hidalgo?

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 10678/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
reaccions a la Llei de capitalitat. (BOPIB núm. 164 de 12 de
gener del 2007).
Què opina el Sr. Conseller de les declaracions fetes pels
batles d'Inca i Manacor demanant compensacions com a
contrapartida a la Llei de capitalitat de Palma, aprovada el
passat 12 de setembre al Parlament de les Illes Balears?

El president no va tenir cap altra reunió fora de la feina amb
els seus colAlaboradors habituals.
Palma, 30 de gener del 2007.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació

I)

d'informar sobre l'entrada en vigor del Decret de sòls
contaminants.

A la pregunta RGE núm. 10774/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, relativa a reunions
del Sr. Matas (II). (BOPIB núm. 164 de 12 de gener del 2007).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Quines reunions va mantenir el president Jaume Matas el
dilluns 27 de novembre, a part de les que va mantenir amb els
senyors Rodríguez i Hidalgo?
Dia 27 el president no es va reunir amb els senyors
Rodríguez i Hidalgo. Va mantenir l'agenda oficial prevista amb
anterioritat, exceptuant una roda de premsa el matí.
Palma, 30 de gener del 2007.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 248/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a la Llei de
Costes i el president. (BOPIB núm. 166 de 26 de gener del
2007).
Quins articles de la Llei de Costes considera el president
del Govern de les Illes Balears que no s'haurien d'aplicar?
Pensa el president del Govern de les Illes Balears que la Llei
de Costes s'hauria de deixar d'aplicar en alguns punts de les
Illes Balears, arreu de les Illes o a tot l'Estat? Es pensa
organitzar des del Govern de les Illes Balears manifestacions
en defensa de l'ocupació clandestina del litoral en cas que des
de l'Estat es prenguin actuacions per recuperar el domini
públic? En cas afirmatiu, ho farà en tots els casos o només en
segons quins?

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 7938/06
i 9005/06 i de la InterpelAlació RGE núm. 9006/06.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de febrer del 2007, admeté a tràmit els escrits RGE núm.
379/07 a 381/07, presentats pel Grup Parlamentari Socialista,
i acceptà les retirades següents:
• Proposició no de llei RGE núm. 7938/06, relativa a mesures
per a la promoció de l'Institut Universitari d'investigacions
en ciències de la salut (IUNICS) (BOPIB 147, de 15 de
setembre del 2006).
• Proposició no de llei RGE núm. 9005/06, relativa a política
general en matèria de contractació de personal (BOPIB
núm. 156, de 10 de novembre del 2006).
• InterpelAlació RGE núm. 9006/06, relativa a política general
en matèria de turisme (BOPIB núm. 156, de 10 de
novembre del 2006).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Per tal de donar una resposta adequada seria necessari
conèixer a quines declaracions i a quin context es refereix
exactament la pregunta.
No obstant això, el Govern es mostra absolutament
respectuós amb la legislació vigent i amb la seva aplicació.
Palma, 31 de gener del 2007.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 427/07, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de febrer del 2007, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, per tal

Ordre de Publicació
B)
Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 3623/04,
8244/04. 9026/04 i 1513/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de febrer del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 488/07,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i acceptà la retirada de
les proposicions no de llei següents:
• RGE núm. 3623/04, relativa a homologació del títol de
graduat en educació secundària al nivell C de coneixements
mitjans orals i escrits de llengua catalana (BOPIB núm. 45,
d'11 de juny del 2004).
• RGE núm. 8244/04, relativa a vot afirmatiu al Referèndum
sobre el Tractat de la Unió pel qual s'estableix una
Constitució per a Europa (BOPIB núm. 65, de 3 de
desembre del 2004).
• RGE núm. 9026/04, relativa a ajudes per a menjador i
transport escolar (BOPIB núm. 69, de 14 de gener del
2005).
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•

RGE núm. 1513/05, relativa a administració tributària de
les Illes Balears i concert econòmic (BOPIB núm. 76, de 25
de febrer del 2005).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball 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.
B. El portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit RGE núm. 342/07, de dia 29 de gener del 2007,
solAlicita el nomenament del Sr. Miquel Pastor Torres, com
a personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
Tot d’acord amb l’aprovat a la sessió de la Mesa de dia 31
de gener del 2007, i en ús de les facultats previstes a l’article 5
de l’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Miquel Pastor i Torres, com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de secció
(assimilat a funcionari del grup B, nivell 24), adscrit al
servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 1 de febrer del 2007.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que en relació a la petició formulada mitjançant l’escrit
RGE núm. 343/07, de dia 29 de gener del 2007, i atès què
el Sr. Miquel Pastor Torres té la condició de funcionari de
carrera del cos d’uixers del Parlament de les Illes Balears,
tot d’acord amb l’establert a l’article 20.c de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, passa a la
situació administrativa de serveis especials des de dia 1 de
febrer del 2007, amb reserva de plaça i destí, i cessa en el
servei actiu des de la data esmentada.
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
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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 1 de febrer del 2007.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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