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1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de febrer del 2007, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9008/06,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria pressupostària i endeutament.

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de febrer del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 691/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades de matrícula d'alumnes
als cicles formatius durant la present legislatura. (BOPIB 171
de 2 de març del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Joan Boned i
Roig.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Pressuposts, Lluís Àngel
Ramis d'Ayreflor i Cardell.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds; l'Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista; i l'Hble. Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Joan
Boned i Roig i Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de febrer del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 687/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a denúncies per
prevaricació a Andratx. (BOPIB 171 de 2 de març del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de febrer del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 688/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a depuració d'aigües residuals a
l'illa de Formentera. (BOPIB 171 de 2 de març del 2007).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de febrer del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 695/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a actuacions en relació amb agents de Medi
Ambient. (BOPIB 171 de 2 de març del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de febrer del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 686/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a assessorament a
l'Ajuntament d'Andratx. (BOPIB 171 de 2 de març del 2007).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de febrer del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 696/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a actuacions en relació amb
agents de Medi Ambient (II). (BOPIB 171 de 2 de març del
2007).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de febrer del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 692/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Diego M. Guasch i Díaz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a objectius del conveni signat
entre la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia,
l'Ajuntament de Santa Eulàlia i GESA. (BOPIB 171 de 2 de
març del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de febrer del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 689/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a descontaminació de pous a Santa Gertrudis.
(BOPIB 171 de 2 de març del 2007).

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de febrer del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 693/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a canvi de traçat del poliducte de CLH a
Menorca. (BOPIB 171 de 2 de març del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de febrer del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 697/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a contractació de serveis per a
la Conselleria d'Interior. (BOPIB 171 de 2 de març del 2007).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de febrer del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 690/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Escola d'art dramàtic de
les Illes Balears. (BOPIB 171 de 2 de març del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

Socialista, relativa a converses amb el Sr. Hidalgo (I). (BOPIB
núm. 166 de 26 de gener del 2007).

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de febrer del 2007, rebutjà la Moció RGE núm. 646/07, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques en matèria
de Ràdio i Televisió públiques. (BOPIB núm. 170 de 23 de
febrer del 2007).

Ordre de Publicació
La votació obtengué el resultat següent:
B)
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de febrer del
2007, debaté la Pregunta RGE núm. 260/07, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a tancament d'un aparcament a Andratx (I).
(BOPIB núm. 166 de 26 de gener del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 694/07.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de febrer del 2007, quedà ajornada, a petició del Govern, la
pregunta esmentada, presentada per la diputada Hble. Sra.
Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a quiròfans de Can Misses (BOPIB núm. 171, de 2 de
març del 2007).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de febrer del
2007, debaté la Pregunta RGE núm. 261/07, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a tancament d'un aparcament a Andratx (II).
(BOPIB núm. 166 de 26 de gener del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de febrer del
2007, debaté la Pregunta RGE núm. 262/07, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a converses amb el Sr. Hidalgo (II). (BOPIB
núm. 166 de 26 de gener del 2007).

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de febrer del
2007, debaté la Pregunta RGE núm. 259/07, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de febrer del
2007, debaté la Pregunta RGE núm. 264/07, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a converses amb el Sr. Hidalgo (IV).
(BOPIB núm. 166 de 26 de gener del 2007).
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Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer del 2007,
debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 340/07 i 341/07,
de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a incendi dels magatzems de
la Conselleria d'Educació (V i VI). (BOPIB núm. 167 de 2 de
febrer del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer del 2007,
debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 336/07 i 337/07,
de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a incendi dels magatzems de
la Conselleria d'Educació (I i II). (BOPIB núm. 167 de 2 de
febrer del 2007).

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 de febrer del 2007, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 9038/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a mesures per
fer front als abocaments incontrolats de residus d'obres i
enderrocs. (BOPIB núm. 156 de 10 de novembre del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:

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

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer del 2007,
debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 338/07 i 339/07,
de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a incendi dels magatzems de
la Conselleria d'Educació (III i IV). (BOPIB núm. 167 de 2 de
febrer del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 de febrer del 2007, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 10155/05, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a elaboració
del Pla de residus perillosos de les Illes Balears. (BOPIB núm.
117 de 16 de gener del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
2.5. INFORMACIÓ
D)
Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2527/06, de cossos i escales de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de febrer del
2007, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte esmentat,
publicat al BOPIB núm. 128, de 7 d'abril del 2006.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
5811/06, de contra la contaminació acústica de les Illes
Balears.
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 de febrer del 2007, procedí a
l'elaboració del dictamen del projecte esmentat, publicat al
BOPIB núm. 139, de 23 de juny del 2006.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
Ordre de Publicació

3.9. MOCIONS

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals RGE
núm. 263/07.

Ordre de Publicació

B)

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de febrer del
2007, el diputat Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, retirà la seva pregunta RGE núm.
263/07, relativa a converses amb el Sr. Hidalgo (III), publicada
al BOPIB núm. 166, de 26 de gener d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Ajornament de la Compareixença RGE núm. 3326/06 i de
la Proposició no de llei RGE núm. 3838/06.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de febrer del
2007, s'acordà d'ajornar la compareixença esmentada, de
l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, per tal d'informar sobre les
actuacions de la Conselleria d'Interior en relació amb el Servei
d'emergències 112; i la Proposició no de lleu RGE núm.
3838/06, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a adhesió al projecte Gran Simi (BOPIB
núm. 134, de 26 de maig del 2006), per a una propera sessió de
la comissió.

RGE núm. 768/07, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9008/06, relativa a
gestió pressupostària i d'endeutament. (Mesa de 7 de març del
2007).
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
9008/06, relativa a política general del Govern de les Illes en
matèria de gestió pressupostària i d'endeutament, la moció
següent.
1. El Parlament de les Illes Balears valora molt
negativament la gestió del Govern de les Illes Balears en
matèria pressupostària al llarg de la present legislatura i
constata que l’increment desorbitat de l’endeutament acumulat
de la CAIB, així com l’abús de la imputació de despeses a
exercicis futurs, condicionen negativament la gestió i execució
dels esmentats exercicis, hipotecant el futur de les nostres illes.
2. El Parlament de les Illes Balears constata la manipulació
pressupostària practicada pel Govern de les Illes Balears durant
la present legislatura, marcada principalment per la inclusió a
diferents exercicis de partides d’ingressos ficticis, la mala
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gestió en matèria de contractació amb nombroses deficiències
detectades i l’arbitrarietat en la concessió de subvencions.
3. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta
l’increment de la pressió fiscal que cada any s’ha produït i que
és conseqüència directa de la mala gestió de la despesa
practicada pel Govern de les Illes Balears i que ha fet necessari
l’increment constant dels ingressos per via d’imposts i taxes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a abandonar la política de frau pressupostari
practicada en els exercicis del 2004 al 2007 i a aplicar amb el
màxim rigor les recomanacions de la Sindicatura de Comptes.
Palma, a 2 de març del 2007.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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Per quins motius el Govern pretenia escollir directament la
finca de Son Espases per ubicar el nou hospital de Palma i
evitar un procés transparent, i amb criteris tècnics, per decidir
la ubicació?
Palma, a 26 de febrer del 2007.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Per quin motiu s'ha ubicat un grup electrogen per impulsar
les bombes de la depuradora en cas d'aturada elèctrica, al bell
mig del carrer Illes Canàries de Can Picafort?

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

S'han estudiat altres ubicacions per a la seva instalAlació? En
cas afirmatiu, quines?, i per què s'han descartat?

Ordre de Publicació
Palma, a 22 de febrer del 2007.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

RGE núm. 720/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a sistema de selecció de la finca de Son Espases per a
la construcció del nou hospital. (Mesa de 7 de març del 2007).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 721/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a infraestructura de l'IBASAN a Can Picafort. (Mesa
de 7 de març del 2007).
RGE núm. 742/07, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa al programa "Feina de Govern". (Mesa de 7 de març
del 2007).
RGE núm. 769/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 7 de març del 2007).

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 Vicepresidència i Consellera de
Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost ha tingut, a data d'aquesta pregunta, el programa
"Feina de Govern" que s'emet per Televisió Menorquina?
Quin cost té cada programa de "Feina de Govern" emès per
Televisió Menorquina?
Palma, a 27 de febrer del 2007.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament 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, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Consellera de
Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin membre del Govern va pressionar el tinent de batle
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Sr. Rodrigo de Santos,
a fi d'escollir directament la finca de Son Espases per al nou
hospital?

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut
i de Medicina Primària de cada illa, referida a 28 de febrer del
2007.
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Palma, a 2 de març del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

RGE núm. 827/07, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fira
Futur Jove. (Mesa de 7 de març del 2007).
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 808/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a atacs d'IB3 a entitats. (Mesa de 7 de març del 2007).
RGE núm. 809/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment
de les obres de les autovies a Eivissa. (Mesa de 7 de març del
2007).

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.
L'emissió a IB3 d'atacs a les entitats crítiques amb la gestió
del Govern respon a directrius polítiques del president del
Govern?

RGE núm. 810/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
amb OVERMCW, SL. (Mesa de 7 de març del 2007).
RGE núm. 811/07, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a manifestacions ilAlegals. (Mesa de 7 de març del 2007).
RGE núm. 812/07, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a campanyes de desprestigi contra ciutadans de les Illes
Balears. (Mesa de 7 de març del 2007).
RGE núm. 821/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a PORN de la Serra de Tramuntana. (Mesa de 7 de
març del 2007).

Palma, a 6 de març del 2007.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.
Quin seguiment ha fet del desastre que les obres de les
autovies a Eivissa provoquen sobre els aqüífers de Sant Jordi?
Palma, a 7 de març del 2007.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

RGE núm. 822/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a curs bàsic de
Policia Local. (Mesa de 7 de març del 2007).
RGE núm. 823/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversió en obra pública de la Conselleria d'Educació i
Cultura. (Mesa de 7 de març del 2007).
RGE núm. 824/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de les condicions laborals del professorat a
l'ensenyament públic. (Mesa de 7 de març del 2007).
RGE núm. 825/07, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
de la inserció laboral dels joves. (Mesa de 7 de març del
2007).
RGE núm. 826/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a taxes
d'activitat i atur durant el 2006. (Mesa de 7 de març del 2007).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin ha estat el muntant econòmic contractat amb l'empresa
OVERMCW, SL incloent les diverses marques i filials, per part
del Govern de les Illes Balears i les empreses públiques, durant
aquesta legislatura?
Palma, a 7 de març del 2007.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

Com valora el conseller d'Interior la darrera convocatòria
del curs bàsic de Policia Local impulsada des de l'Escola
Balear d'Administració Pública?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Considera correcte el Molt Hble. President que membres
del seu govern participin en manifestacions ilAlegals
convocades per l'extrema dreta?
Palma, a 7 de març del 2007.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 7 de març del 2007.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina ha estat la inversió en obra pública que la Conselleria
d'Educació i Cultura ha fet al llarg d'aquesta legislatura?
Palma, a 7 de març del 2007.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan pensa el Molt Hble. President deixar d'utilitzar els
doblers públics per fer campanyes de desprestigi contra els
ciutadans que pensen diferent de vostès a través de la ràdio i la
televisió pública de les Illes Balears?
Palma, a 7 de març del 2007.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines han estat les accions realitzades per part de la
Conselleria d'Educació i Cultura durant aquesta legislatura per
tal de millorar les condicions laborals del professorat a
l'ensenyament públic?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 7 de març del 2007.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

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.
Considera, el Sr. Conseller de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears, la possibilitat que el Pla d'ordenació de
recursos naturals de la Serra de Tramuntana desclassifiqui sòl
edificable pels seus valors paisatgístics i ecologistes, en
concret, Muleta II (Sóller) i Cala Carbó (Pollença)?
Palma, a 7 de març del 2007.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com ha evolucionat la inserció laboral dels joves de les
Illes Balears durant l'any 2006?
Palma, a 7 de març del 2007.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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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.
Quines taxes d'activitat i atur ha tingut la comunitat
autònoma de les Illes Balears durant l'any 2006?
Palma, a 7 de març del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

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.

RGE núm. 774/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aplicació de la Llei de dependència (V), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials, pel procediment d'urgència.
(Mesa de 7 de març del 2007).
RGE núm. 775/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aplicació de la Llei de dependència (VI), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials, pel procediment d'urgència.
(Mesa de 7 de març del 2007).
RGE núm. 776/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aplicació de la Llei de dependència (VII), a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials, pel procediment d'urgència.
(Mesa de 7 de març del 2007).
RGE núm. 777/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
d'estades diürnes a Son Carrió, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials, pel procediment d'urgència. (Mesa de 7
de març del 2007).
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Quina valoració fa la consellera de Presidència i Esports de
la darrera fira Futur Jove?
Palma, a 7 de març del 2007.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials pel procediment d'urgència.

RGE núm. 770/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aplicació de la Llei de dependència (I), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials, pel procediment d'urgència.
(Mesa de 7 de març del 2007).

Motivació de la urgència

RGE núm. 771/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aplicació de la Llei de dependència (II), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials, pel procediment d'urgència.
(Mesa de 7 de març del 2007).

Quan pensa la consellera de Presidència posar en
funcionament els equips per tal d'aplicar la Llei de
dependència?

RGE núm. 772/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aplicació de la Llei de dependència (III), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials, pel procediment d'urgència.
(Mesa de 7 de març del 2007).

Davant l'aprovació i propera aplicació de la Llei de
dependència, es fa necessari i urgent debatre sobre els accions
que el Govern de els Illes Balears té previst dur a terme.

Palma, a 2 de març del 2007.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

RGE núm. 773/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aplicació de la Llei de dependència (IV), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials, pel procediment d'urgència.
(Mesa de 7 de març 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 la Comissió
d'Assumptes Socials pel procediment d'urgència.
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Motivació de la urgència

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Davant l'aprovació i propera aplicació de la Llei de
dependència, es fa necessari i urgent debatre sobre els accions
que el Govern de els Illes Balears té previst dur a terme.

E)

Quins equips pensa la consellera de Presidència posar en
funcionament per tal d'aplicar la Llei de dependència?
Palma, a 2 de març del 2007.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials pel procediment d'urgència.
Motivació de la urgència
Davant l'aprovació i propera aplicació de la Llei de
dependència, es fa necessari i urgent debatre sobre els accions
que el Govern de els Illes Balears té previst dur a terme.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins serveis pensa la consellera de Presidència conveniar
amb els ajuntaments per tal d'aplicar la Llei de dependència?

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 la Comissió
d'Assumptes Socials pel procediment d'urgència.

Palma, a 2 de març del 2007.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

Motivació de la urgència

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Davant l'aprovació i propera aplicació de la Llei de
dependència, es fa necessari i urgent debatre sobre els accions
que el Govern de els Illes Balears té previst dur a terme.

F)

Pensa la consellera de Presidència territorialitzar els equips
de valoració per tal d'aplicar la Llei de dependència?
Palma, a 2 de març del 2007.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials pel procediment d'urgència.
Motivació de la urgència
Davant l'aprovació i propera aplicació de la Llei de
dependència, es fa necessari i urgent debatre sobre els accions
que el Govern de els Illes Balears té previst dur a terme.

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

En quina data pensa la consellera de Presidència que es
podrà solAlicitar la valoració per poder accedir a les prestacions
previstes per la Llei de dependència?
Palma, a 2 de març del 2007.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

Motivació de la urgència
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Davant l'aprovació i propera aplicació de la Llei de
dependència, es fa necessari i urgent debatre sobre els accions
que el Govern de els Illes Balears té previst dur a terme.
Quins professionals conformaran cadascun dels equips de
valoració per tal d'aplicar la Llei de dependència?
Palma, a 2 de març del 2007.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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 la Comissió
d'Assumptes Socials pel procediment d'urgència.
Motivació de la urgència
Davant l'aprovació i propera aplicació de la Llei de
dependència, es fa necessari i urgent debatre sobre els accions
que el Govern de els Illes Balears té previst dur a terme.
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Pensa la consellera de Presidència juntament amb altres
comunitats autònomes governades pel PP, impugnar la
constitució del Consell Territorial de la Dependència?
Palma, a 2 de març del 2007.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

Exposició de motius
Al llarg d’un procés que ja es dilata en el temps -l’inici del
qual pot fixar-se, a efectes merament expositius, a aquesta
legislatura, en l’entrevista que va tenir lloc a Palma el març de
2002 entre el ministre d’Administracions Públiques i el
president de les Illes Balears-, s’han succeït les converses entre
ambdues administracions per intentar fixar una posició comuna
per tal d’instrumentar el traspàs esmentat.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials pel procediment d'urgència.
Motivació de la urgència
Davant l'aprovació i propera aplicació de la Llei de
dependència, es fa necessari i urgent debatre sobre els accions
que el Govern de els Illes Balears té previst dur a terme.
Quin és el motiu pel qual no s'ha fet un centre d'estades
diürnes a Son Carrió (Felanitx)?
Palma, a 2 de març del 2007.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 767/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de les funcions i els serveis de
l'Administració de l'Estat a la comunitat autònoma en matèria
de provisió de mitjans humans i materials al servei de
l'Administració de Justícia de les Illes Balears, amb solAlicitud
de tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 7 de març del 2007).
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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'Assumptes
Institucionals i Generals.

Com a un dels episodis més recents d’aquest procés, s’ha de
destacar l’entrevista que la vicepresidenta i consellera de
Relacions Institucionals i el conseller d’Interior van mantenir
el passat 13 de novembre amb l’anterior titular de la cartera de
Justícia, trobada en la qual la vicepresidenta va tenir
l’oportunitat de fer-li lliurament d’un document que, sota el
títol Estudi sobre l’Administració de Justícia a les Illes
Balears, valorava la situació actual, establia un model de futur
i identificava les necessitats organitzatives i pressupostàries
més peremptòries. Tot això havia estat plantejat amb
anterioritat al Tribunal Superior de Justícia, a la Fiscalia, als
colAlegis d’advocats i procuradors, graduats socials, sindicats,
etc.
El 6 de febrer, l’aleshores ministre de Justícia -pocs dies
abans de deixar el càrrec i sense atendre cap dels plantejaments
que es feien a l’estudi esmentat-, va tancar qualsevol via de
negociació del traspàs que se circumscrigués a un escenari
presidit per la rigidesa dels criteris i continguts generals de la
metodologia de valoració dels cost efectiu, sense marge per
proposar i acordar, en el marc del propi procés de negociació
del traspàs, solucions a les mancances estructurals i funcionals
que pateix el servei públic de justícia a les Illes Balears.
Aquesta posició de l’Administració de l’Estat, quan es
tracta de parlar de traspassos en matèria de justícia, no és nova,
sinó que mantenia el tradicional parer del ministeri -reflectit en
la contestació a diferents preguntes parlamentàries formulades
per diputats en el Congrés- referent al fet que els mitjans que
utilitza l’Administració de l’Estat en la gestió del servei públic
de justícia són considerats suficients per a l’exercici de les
funcions i serveis que s’han de traspassar.
Així doncs, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Nació
i el Govern de les Illes Balears a continuar les converses o
negociacions per al traspàs de les funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de provisió de mitjans personals i materials
al servei de l’Administració de Justícia a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Nació,
a través del Ministeri de Justícia i mentre no fructifiquin les
negociacions entaulades per al traspàs de les funcions i serveis
esmentats, a intensificar els seus esforços en termes
d’infraestructures, processos, persones i tecnologia, per exercir
un desenvolupament responsable de la competència que li
pertoca en matèria de provisió de mitjans personals i materials
a l’Administració de Justícia a les Illes Balears i en especial:
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n) A actualitzar els mòduls i bases de compensació
econòmica corresponents a les actuacions professionals
d’advocats i procuradors en la prestació dels serveis
d’assistència jurídica gratuïta, per garantir-ne una retribució
justa i equitativa.

a) A dotar l’Administració de Justícia de les Illes Balears de
noves infraestructures, mitjançant la creació d’un nou
edifici judicial en cadascun dels partits judicials d’Eivissa,
Maó, Ciutadella, Manacor i Inca, a fi de solucionar
l’obsolescència i precarietat de gairebé totes les
instalAlacions existents i a unificar l’actual dispersió i
deslocalització d’òrgans judicials.

Palma, a 2 de març del 2007.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

b) A dimensionar els nous edificis judicials de forma que
permetin la seva màxima adaptabilitat a les necessitats
espacials actuals, futures o sobrevingudes per possibles
canvis o desenvolupaments legislatius que afectin d’una o
d’altra manera l’organització i l’estructura judicial del
moment.
c) A dotar l’Audiència Provincial d’una seu pròpia, la qual
cosa permetria, a la vegada, descongestionar les
dependències del Palau de Justícia i la seva utilització
exclusiva per part del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears.
d) A racionalitzar els espais dels edificis judicials de Sa
Gerreria i de Via Alemanya i a emprendre la construcció
d’un nou edifici per radicar els òrgans unipersonals penals,
d’instrucció, etc.
e) A impulsar les modificacions legislatives adients per fer
possible, a curt termini, la creació d’un jutjat de primera
instància i instrucció a l’illa de Formentera.
f) A incrementar la planta judicial, atenent els requeriments
que es fan a la Memòria del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, fent esment especial a la necessitat de
crear, tan aviat com sigui possible, un nou jutjat mercantil.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 10471/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a subvencions de la
Conselleria d'Agricultura. (BOPIB núm. 117 de 16 de gener
del 2007).
Relació de totes les subvencions que hagi concedit la
Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears durant el 2006.
Atès el gran volum físic de les subvencions concedides, us
comunic que totes els expedients es troben a disposició de
l'Hble. Sr. Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari
Socialista, a les dependències del FOGAIBA, empresa pública
ubicada al carrer de Foners, núm. 10, de Palma, tel. 971 167 61
00, perquè pugui fer-hi les consultes que consideri oportunes.
Palma, 26 de febrer del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

g) A dotar l’Institut de Medicina Legal dels recursos adients
per millorar l’eficiència dels serveis que té encomanats.
h) A incrementar la implantació efectiva de la nova oficina
judicial en el Partit judicial de Palma de Mallorca, en el
marc del pla pilot iniciat, sense les vicissituds que hi ha
hagut fins ara en el procés.
i) A incrementar les subvencions als ajuntaments de les Illes
Balears per fer front a les despeses de funcionament dels
jutjats de pau, avui dia notòriament insuficients per atendre
les seves càrregues competencials.
j) A fixar un pla de millora de les inversions en les
instalAlacions i equipaments dels jutjats de pau.
k) A abordar la problemàtica que suscita l’excés de places
vacants, tant de personal amb funcions generals com d’altre
personal per a l’exercici de l’activitat processal (perits,
traductors, intèrprets,...).
l) A adoptar un sistema o model de recursos fonamentat a
donar prioritat al capital humà com a motor i base per al seu
funcionament.
m) A prioritzar les estratègies tecnològiques i els centres
d’atenció als usuaris.

7221

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

SolAlicitud de creació d'una comissió d'investigació sobre
la política de despeses de l'empresa pública SEMILLA i si
aquesta s'ajusta a la normativa vigent (RGE núm. 743/07).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març del 2007, conformement amb l'article 51 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i
acordà d'incloure'l en l'ordre del dia d'una propera sessió
plenària.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
B)

Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.
3323/06.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 734/07,
presentat pel Govern de les Illes Balears, i acceptà la retirada
de la solAlicitud de compareixença esmentada, de l'Hble. Sr.
Conseller d'Interior per tal d'informar sobre les actuacions que
la Conselleria d'Interior ha dut a terme en relació amb el Servei
d'Emergències 112..
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

E)
Tramitació davant comissió per a les proposicions no de
llei RGE núm. 9134/06, 10330/06, 10365/06, 10366/06,
10423/06 i 333/07.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març del 2007, admeté a tràmit els escrits RGE núm.
784/07 i 816/07 a 820/07, presentats pel Grup Parlamentari
Socialista, i acordà que les proposicions no de llei següents es
tramitin davant les comissions que es relacionen a continuació:
Davant la Comissió d'Assumptes Socials:
• RGE núm. 9134/06, relativa a Decret de garantia de demora
(BOPIB núm. 157, de 17 de novembre del 2006).
• RGE núm. 10330/06, relativa a Programa Cinquena Illa
(BOPIB núm. 159, d'1 de desembre del 2006).
• RGE núm. 333/07, relativa a Llei de dependència (BOPIB
núm. 167, de 2 de febrer del 2007).

Ordre de Publicació
C)
Tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial per
a les preguntes escrites RGE núm. 8624/06 a 8627/06.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 783/07,
presentat pel diputat Hble. Sr. Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, i acordà que les preguntes esmentades,
relatives a plantes dessaladores i depuradores I a IV (BOPIB
núm. 152, de 20 d'octubre del 2006), es tramitin davant la
Comissió d'Ordenació Territorial.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
Retirada de les Proposicions no de llei RGE núm. 9133/06,
10363/06 i 10367/06.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març del 2007, admeté a tràmit els escrits RGE núm.
813/07 a 815/07, presentats pel Grup Parlamentari Socialista,
i acceptà la retirada de les proposicions no de llei següents:
• RGE núm. 9133/06, relativa a protocol d'actuació per
coordinar institucions (BOPIB núm. 157, de 17 de
novembre del 2006).
• RGE núm. 10363/06, relativa a central elèctrica (BOPIB
núm. 159, d'1 de desembre del 2006).
• RGE núm. 10367/06, relativa a desenvolupament de la llei
de l'alcohol (BOPIB núm. 159, d'1 de desembre del 2006).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Davant la Comissió d'Economia:
• RGE núm. 10365/06, relativa a elaboració d'un pla de
dinamització del comerç (BOPIB núm. 159, d'1 de
desembre del 2006).
Davant la Comissió d'Ordenació del Territori:
• RGE núm. 10366/06, relativa a població de Puffinus
Mauretanicus (baldritxa balear) (BOPIB núm. 159, d'1 de
desembre del 2006).
Davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports:
• RGE núm. 10423/06, relativa a supressió de barreres
arquitectòniques en els centres escolars (BOPIB núm. 160,
de 15 de desembre del 2006).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2007.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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