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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1647/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política educativa del Govern. (Mesa de 5 de
setembre del 2005).
RGE núm. 1656/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transport aeri. (Mesa de 5 de setembre del 2005).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre transport aeri.
Ateses les darreres manifestacions fetes pel conseller sobre
la declaració de servei públic dels vols amb la Península i sobre
la tarifa dels 27,5 euros dels vols interilles, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
i concretament la Conselleria de Mobilitat en relació amb la
política duta a terme quant al transport aeri.

RGE núm. 1692/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de reforma integral de la Platja de Palma.
(Mesa de 5 de setembre del 2005).

Palma, a 28 d'agost del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, a 5 de setembre del 2005.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre política educativa del Govern.
Des de la constitució del Govern, i especialment les
darreres setmanes, han sorgit informacions relatives a la
matèria lingüística que omplen de preocupació l’opinió pública,
tant pel que fa al món educatiu com al sector del comerç i la
ciutadania en genera.
El nou govern ha plantejat algunes iniciatives una mica
difuses entorn al trilingüisme i a la política lingüística en
general que obliguen el Grup Popular, com a representant
d’una àmplia majoria d’electors, a interpelAlar el Govern per tal
que aclareixi la seva posició sobre diversos aspectes relatius a
la normalització lingüística i en especial amb tot allò que es
refereix a l’aplicació de l’anomenat decret del trilingüisme, la
interpretació del decret de mínims i altres aspectes relacionats
amb aquesta qüestió.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern de les Illes Balears, i concretament la
consellera d’Educació i Cultura, en relació a la política
lingüística del Govern de les Illes Balears en el món educatiu,
especialment en relació al decret de mínims i al decret
anomenat de trilingüisme, i altres aspectes relacionats amb la
política lingüística del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 28 d'agost del 2007.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre Pla de reforma integral de la Platja de Palma.
Atesa la importància que ha de tenir per al futur de la
indústria turística de les Illes Balears l'execució del Pla de
reforma integral de la Platja de Palma i amb l'objectiu de
conèixer les intencions immediates del Govern de les Illes
Balears en relació amb aquest, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern en relació amb la seva política envers el
Pla de reforma integral de la Platja de Palma.
Palma, a 3 de setembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 1628/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
fondejos ecològics al Parc Natural de Ses Salines de
Formentera. (Mesa de 5 de setembre del 2007).
RGE núm. 1629/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
emissor de la televisió digital terrestre de Formentera. (Mesa
de 5 de setembre del 2007).
RGE núm. 1630/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
concurs per a les barques de primera i última hora del dia a
Formentera. (Mesa de 5 de setembre del 2007).
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RGE núm. 1649/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilles
orgàniques. (Mesa de 5 de setembre del 2007).

Quants fondejos ecològics hi ha a l'actualitat al Parc Natural
de Ses Salines de Formentera? Pensa augmentar la Conselleria
de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears aquests
fondejos ecològics?

RGE núm. 1650/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
a Salut i Força. (Mesa de 5 de setembre del 2007).
RGE núm. 1651/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla
sanitària de Menorca. (Mesa de 5 de setembre del 2007).
RGE núm. 1663/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou cap d'explotació d'SFM. (Mesa de 5 de setembre del
2007).
RGE núm. 1664/07, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria d'ajudes de cooperació al desenvolupament.
(Mesa de 5 de setembre del 2007).

Palma, a 13 d'agost del 2007.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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.
La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern
de les Illes Balears pensa augmentar la potència de l'emissor de
la Televisió Digital Terrestre de Formentera? Hi haurà una
nova remesa d'antenitzacions per a l'illa de Formentera?

RGE núm. 1665/07, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació de nous programes i projectes en matèria de
cooperació. (Mesa de 5 de setembre del 2007).
RGE núm. 1666/07, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació de nous programes i projectes en matèria
d'immigració. (Mesa de 5 de setembre del 2007).
RGE núm. 1667/07, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunions amb associacions d'immigrants. (Mesa de 5 de
setembre del 2007).
RGE núm. 1668/07, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació de consolats. (Mesa de 5 de setembre del 2007).

Palma, a 13 d'agost del 2007.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 escrita.
Ha resolt el Govern de les Illes Balears el nou concurs i
adjudicat el servei per als trajectes de primera i última hora del
dia entre Formentera i Eivissa? Quines companyies s'han
beneficiat d'aquest nou concurs? Per quin import s'ha signat
cadascun d'ells?

RGE núm. 1669/07, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
serveis necessaris i específics per a les persones immigrants.
(Mesa de 5 de setembre del 2007).
RGE núm. 1670/07, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consolats "itinerants" a les Illes Balears. (Mesa de 5 de
setembre del 2007).
Palma, a 5 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 13 d'agost del 2007.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 escrita.
Plantilla orgànica dels hospitals Mateu Orfila, Can Misses
i Son Dureta a data de 10 de juliol del 2007.
Palma, a 29 d'agost del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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Palma, a 28 d'agost del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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 escrita.

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

Ha donat la Conselleria de Salut qualque subvenció a la
revista Salut i Força els anys 2004, 2005, 2006 i 2007?
Palma, a 29 d'agost del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Quants programes i projectes nous ha creat la Conselleria
d'Afers Socials, Promoció i Immigració en matèria de
cooperació des de dia 9 de juliol del 2007?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 28 d'agost del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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 escrita.
Ha pressupostat i destinat 1.38 milions d'euros per reforçar
la plantilla sanitària de Menorca durant l'estiu del 2007 tal com
va manifestar el gerent Sr. Triay als mitjans de comunicació dia
15 de juliol del 2007?
Palma, a 29 d'agost del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants programes i projectes nous ha creat la Conselleria
d'Afers Socials, Promoció i Immigració en matèria
d'immigració des de dia 9 de juliol del 2007?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 28 d'agost del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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 escrita.

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

S'ha nomenat un nou cap d'Explotació del Servei Ferroviari
de Mallorca? En cas afirmatiu, quin és el seu nom i quina
titulació té?
Palma, a 30 d'agost del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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.
Quantes reunions informatives ha mantingut la Conselleria
d'Afers Socials, Promoció i Immigració amb les associacions
d'immigrants?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 28 d'agost del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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 escrita.

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

Es mantindran des de la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració les convocatòries d'ajudes de
Cooperació al Desenvolupament mitjançant les associacions
d'immigrants?

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.
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Es durà a terme des de la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració qualque programa per ajudar aquells
consolats que vulguin establir a les Illes Balears una oficina
consular, i facilitar així al colAlectiu de persones immigrants els
seus drets?
Palma, a 28 d'agost del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Creu la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració
que és un deure facilitar els serveis necessaris i específics per
a les persones immigrades?
Palma, a 28 d'agost del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants consolats han demanat a la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració un espai per dura terme els
seus serveis com a consolats "itinerants" per als seus
compatriotes que resideixen a les Illes Balears a partir de dia 9
de juliol del 2007?
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RGE núm. 1659/07, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Consolat Argentí a les Illes Balears (II), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 5 de
setembre del 2007).
RGE núm. 1660/07, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plaga de grumers, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 5 de setembre del 2007).
RGE núm. 1661/07, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls a l'activitat turística, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 5 de setembre del 2007).
RGE núm. 1662/07, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desestacionalització turística, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 5 de setembre del 2007).
RGE núm. 1688/07, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs
i Warthman, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quines
iniciatives es prendran per tal d'afavorir la conciliació de la
vida laboral i familiar, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 5 de setembre del 2007).
RGE núm. 1693/07, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs
i Warthman, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions de la directora de l'Institut Balear de la Dona en
relació amb les polseres antimaltractaments, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 5 de
setembre del 2007).
RGE núm. 1688/07, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs
i Warthman, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures que es pensen dur a terme en relació amb la prevenció
de la violència juvenil, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 5 de setembre del 2007).
Palma, a 5 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Palma, a 28 d'agost del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1657/07, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de suport als consells insulars en matèria
d'immigració, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 5 de setembre del 2007).
RGE núm. 1658/07, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Consolat Argentí a les Illes Balears, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 5 de
setembre 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 comissió.
Quines mesures de suport als consells insulars es preveuen
en matèria d'atenció als nouvinguts?
Palma, a 29 d'agost del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

68

BOPIB núm. 9 - 7 de setembre del 2007
Palma, a 29 d'agost del 2007.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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 comissió.

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

Quina és la situació actual entre la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració i l'ambaixada de la República
Argentina a Madrid en relació amb l'obertura del Consolat
Argentí permanent a les Illes Balears?
Palma, a 29 d'agost del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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 comissió.
Quines actuacions creu que són necessàries per tal de dur a
terme la desestacionalització turística?
Palma, a 29 d'agost del 2007.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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 comissió.
Quines mesures s'han dut a terme des de la Conselleria
d'Afers Socials, Promoció i Immigració per a la creació del
Consolat Argentí permanent a les Illes Balears des del dia 9 de
juliol del 2007?
Palma, a 29 d'agost del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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 comissió.
Quines iniciatives pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears per tal d'afavorir a les dones i als homes la conciliació
de la seva vida personal, laboral i familiar?
Palma, a 30 d'agost del 2007.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthman.

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

A la Mesa del Parlament 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines actuacions pensen dur a terme dins la temporada
vinent pel que fa a la prevenció i neteja o extinció de grumers?
Palma, a 29 d'agost del 2007.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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 comissió.
Quina opinió li mereixen a la consellera d'Assumptes
Socials, Promoció i Immigració les declaracions de la directora
de l'Institut Balear de la Dona sobre la utilitat i la valoració que
fan les víctimes de les polseres de detecció de proximitat,
realitzades dia 29 d'agost a un programa d'IB3 Ràdio?
Palma, a 30 d'agost del 2007.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthman.

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

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

Quines actuacions pensen dur a terme per tal de fer possible
l'impuls a l'activitat turística, tal i com s recull a l'acord del nou
pacte de progrés?

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 comissió.
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Quins mesures pensa posar en marxa la consellera
d'Assumptes Socials, Promoció i Immigració en relació amb la
proliferació darrerament d'actes de violència juvenil per tal de
facilitar la integració social d'aquestes persones i la seva
prevenció?
Palma, a 30 d'agost del 2007.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthman.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
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Tots els ciutadans de les Illes Balears, sempre solidaris amb
el Perú, com en altres ocasions, volen colAlaborar davant
aquesta catàstrofe natural, i per això el Grup Parlamentari
Popular demana al Govern de les Illes Balears que es posi a
treballar per tal d’ajudar les víctimes del terratrèmol i així
atendre la petició d’ajuda internacional que han fet els seus
homòlegs peruans.
Atesa aquesta situació d’emergència s’ha d’estudiar la
possibilitat de posar en marxa equips d’emergència
humanitària, sanitària i de rescat, tant tècnics com humans, ja
que és el que en aquests casos urgeix.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Ordre de Publicació
Proposició no de llei
RGE núm. 1634/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a petició d'ajuda i cooperació humanitària amb motiu
del terratrèmol que ha assolat el Perú. (Mesa de 5 de setembre
del 2007).
RGE núm. 1689/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a prevenció del càncer de cèrvix. (Mesa de 5 de
setembre del 2007).
RGE núm. 1690/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de l'atenció primària. (Mesa de 5 de
setembre del 2007).
RGE núm. 1691/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pacte per a la salut dels ciutadans de les Illes
Balears. (Mesa de 5 de setembre del 2007).
Palma, a 5 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

1. El Parlament de les Illes Balears vol sumar-se a les mostres
d’estimació i condol manifestades per la comunitat
internacional pels habitants del Perú i per les víctimes
ocasionades a causa del sisme, en aquests moments de dolor i
incertesa que sofreixen.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
perquè es posi a treballar per tal d’ajudar el Perú i els afectats
per aquesta catàstrofe natural i que habiliti una partida
pressupostària extraordinària o que, per mitjà de l’Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears, faci ús de la
partida pressupostària que preveu aquestes contingències.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
perquè posi en marxa el dispositiu de coordinació
d’emergències, sempre d’acord i en coordinació amb el Govern
de l’Estat espanyol, altres comunitats autònomes,
organitzacions humanitàries i Protecció Civil, així com altres
organismes i institucions especialitzades en aquest tipus de
catàstrofes, per tal d’unir i coordinar esforços i així decidir quin
tipus d’ajuda s’enviarà, respecte a les necessitats reals de la
població afectada.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a coordinar amb la resta d’estats de la Unió Europea, dins el
marc del que disposin les directrius comunitàries, les accions
d’ajuda i cooperació humanitàries que es proveeixin des
d’aquest àmbit.
Palma, a 17 d'agost del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Exposició de motius
El passat dia 14 d’agost un fort terratrèmol va sacsejar el
Perú provocant fins ara 500 morts i 1.500 ferits. El fort sisme
de 7,9 graus en l’escala de Richter va afectar principalment la
zona sud del país, però també s’ha sentit a altres països com
Bolívia, Colòmbia, Xile i Equador, la qual cosa dóna
constància de la magnitud de la catàstrofe natural.
Ateses la importància i la magnitud de la situació provocada
arrel del sisme, les autoritats del Perú han demanat ajuda
internacional, principalment a Espanya, per tal que aquesta
arribi ràpida, però també de manera eficaç, als afectats pel
terratrèmol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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Exposició de motius

Atès que cada any moren a les Illes Balears prop de 2.000
persones de càncer.
Atès que malauradament el càncer de cèrvix, juntament amb
el càncer de mama, de pulmó o de còlon, és un del més
prevalent a les dones a la nostra comunitat.

demani la inclusió a l’ordre del dia del consell interterritorial
del SNS de l’acord de modificació del calendari de vacunes
nacional en el sentit d’incloure la vacuna contra el càncer de
cèrvix.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a demanar
el finançament de la vacuna al Govern central.
Palma, a 31 d'agost del 2007.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Atès que en la lluita contra el càncer és important una adient
assistència sanitària però també unes adequades prevenció i
educació sanitària que puguin evitar a les persones patir aquesta
greu malaltia.
Atès que recentment a Espanya, igual que ja s’havia fet a
altres països, s’ha autoritzat la comercialització de la vacuna
contra el càncer de cèrvix, que ha demostrat la seva eficàcia en
la lluita contra aquest càncer en els països on ja és finançada
pel servei públic, i que a més té el consens de les principals
societats científiques del país i de les entitats que hi fan feina
en l’àmbit de la lluita contra el càncer.
Atès que els estudis sobre la població a qui va dirigida
aquesta actuació preventiva ja estan molt avançats i que fins i
tot a la Conselleria de Salut ja existeix una feina important
impulsada des de la Coordinació autonòmica de la salut de la
dona i realitzada tant pel Servei de Salut de les Illes Balears,
com pels professionals implicats en la lluita contra aquesta
malaltia, com per l’Associació balear contra el càncer a través
del seu comitè tècnic en el sentit de dissenyar un programa que
es pogués aplicar a les adolescents de la nostra comunitat a
partir del 2008.
Atès que aquesta mesura és considerada de màxima prioritat
sanitària, ja que podria evitar que nines que ara són adolescents
pateixin aquest càncer en un futur.
Atès que amb independència que es demani la modificació
del calendari de vacunes al consell interterritorial del Sistema
Nacional de Salut, objectiu final per tal de garantir l’equitat en
tot el sistema i el seu finançament per part de l’Estat, la
comunitat autònoma a l’àmbit de les seves competències pot
decidir introduir aquesta vacuna al calendari de vacunes de la
nostra comunitat.
És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, mitjançant la Conselleria de Salut i Consum i
en colAlaboració amb les societats científiques i l’Associació
Balears contra el Càncer, elabori en el termini màxim de sis
mesos un programa de vacunació gratuïta a totes les
adolescents de les Illes Balears per tal de prevenir el càncer de
cèrvix.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar la vacunació l’any 2008.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè, en
tot cas, i amb independència de la seva immediata inclusió en
el calendari de vacunes de les Illes Balears per a l’any 2008,

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
Atès que el consell interterritorial del SNS aprovà
l’estratègia nacional a l’àmbit de l’atenció primària, definint les
actuacions prioritàries per aquest nivell d’atenció sanitària per
tal de millorar la qualitat en l’atenció dels ciutadans i les
condicions de feina dels professionals.
Atès que la Conselleria de Salut i Consum ja va constituir,
fa uns mesos, un grup de feina per tal de traslladar la estrategia
nacional de Atención Primaria s. XXI aprovada pel consell
interterritorial del SNS a l’àmbit de la nostra comunitat
autònoma, definint les actuacions prioritàries per als usuaris de
les Illes Balears i per als professionals de la nostra comunitat,
amb el convenciment que era important emprendre actuacions
decidides per tal d’impulsar i millorar aquest nivell d’atenció.
Atès que aquest grup, tot i que tenia molt avançada la seva
feina, va veure interrompudes les seves sessions de feina ateses
les eleccions autonòmiques a la comunitat autònoma.
Atès que és important que es reprenguin les seves sessions
per tal que en el termini màxim de tres mesos es pugui assolir
un document de consens que serveixi d’orientació al Govern en
les seves actuacions de gestió de les competències sanitàries i
més concretament en les actuacions que s’han de desenvolupar
en el primer nivell d’atenció sanitària del ciutadà.
És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a reprendre
les reunions del grup de feina constituït per la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears per tal de
planificar les actuacions més importants a l’àmbit de l’atenció
primària sanitària de les nostres illes, traslladant l’estratègia
nacional aprovada al consell interterritorial a l’àmbit
d’aplicació de la nostra comunitat autònoma.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè a
l’estratègia balear d’actuació en l’àmbit de l’atenció primària
de les Illes Balears s’estableixin, a més dels que ja estan
recollits a l’estratègia nacional, objectius tan importants com:
• Aconseguir una mitjana de 10 minuts en l’atenció sanitària
dels metges de família o una ràtio màxima de targetes
sanitàries de 1.500 targetes.
• Que el pressupost dedicat a l’atenció primària es vagi
incrementant fins arribar aproximadament al 20% del
pressupost sanitari del 2008.
• La finalització del Pla d’infraestructures sanitàries que
contempla finalitzar les actuacions ja iniciades a més d’una
vintena de centres sanitaris de les Illes, així com introduir
aquelles necessitats que puguin anar sortint a causa del
creixement de població o altres necessitats.
• Dotar els centres sanitaris dels equipaments i professionals
necessaris per tal d’anar augmentant la seva resolució.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè el
termini d’aplicació de l’estratègia no sigui superior a l’any
2011, i que els objectius principals i prioritaris esmentats a
l’apartat anterior siguin assolits abans del 2009.
Palma, a 31 d'agost del 2007.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Atès que a les Illes Balears ja es va constituir un grup de
feina per tal d’arribar a assolir aquest gran pacte per a la salut,
on estaven representats tots els grups polítics amb representació
al Parlament de les Illes Balears, així com la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, que és qui
exerceix la gestió transferida de les competències sanitàries a
la nostra comunitat autònoma.
Atès que, malgrat els esforços i la feina realitzada en el si
d’aquest grup, aquest grup de feina encara no ha donat els fruits
esperats, i atès també que després de les eleccions
autonòmiques del mes de maig s’han produït canvis en el
context polític de la comunitat que repercuteixen en la
configuració d’aquest grup de treball.
I atès que subsisteixen l’esperit i la voluntat manifestats en
el seu moment i reiterats en aquest que és important intentar
assolir un gran pacte per a la salut dels ciutadans de les Illes
Balears, traslladant el consens a una de les àrees més
importants de les persones.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta a crear una ponència
en el si de la comissió adient del Parlament per tal de redactar
un pacte per a la salut dels ciutadans, en el qual hi hagi una
composició numèrica en proporció a la representativitat de tots
els grups polítics parlamentaris i amb la participació de
representants del Govern.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
Atès que la salut és una qüestió prioritària per a totes les
persones i que els poders públics tenen l’obligació de treballar
per tal de garantir un servei públic sanitari d’excelAlència per a
tots els ciutadans.
Atès que el consens i l’interès públic han de primar per
damunt dels interessos partidistes a l’hora de millorar la salut
dels ciutadans, tant des del punt de vista de les distintes
actuacions per tal d’aconseguir una bona prevenció de la
malaltia, una bona educació sanitària en totes les vessants, com
per aconseguir uns serveis sanitaris de la màxima qualitat en el
cas que siguin necessaris.
Atès que una bona passa per tal d’assolir aquest consens
entre totes les forces polítiques que en qualque moment poden
tenir la responsabilitat de gestionar les competències sanitàries
de la nostra comunitat seria arribar a un gran pacte per a la
salut dels ciutadans, on s’establissin les prioritats més
importants a l’hora de gestionar aquestes competències.

2. El Parlament de les Illes Balears insta que el text del pacte
que surti de la ponència abans esmentada sigui aprovat per la
comissió competent en matèria de salut del Parlament de les
Illes Balears.
Palma, a 13 de juliol del 2007.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1700/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acord per tal que les pistes de l'Aeroclub de
Menorca puguin ser utilitzades pels equips de Fórmula 1, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 5 de setembre del 2007).
Palma, a 5 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

4. INFORMACIONS

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 comissió.
Exposició de motius
L’Aeroclub de Menorca és una entitat privada que gestiona
la pista de l’antic aeroport de Menorca, avui convertida en pista
d’aviació esportiva, referent de l’aeronàutica a la nostra illa.
Tot i que la propietat dels terrenys on s’ubica la pista és del
Ministeri de Defensa, l’Aeroclub de Menorca hi desenvolupa
la seva activitat esportiva i d’oci i, darrerament, s’ha obert una
interessant oportunitat de futur per a aquesta entitat.

Ordre de Publicació
A)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Jaume Carbonero
i Malberti.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de setembre del 2007, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1684/07, presentat pel Sr. Jaume Carbonero i Malberti, del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual formalitza la
seva renúncia a la condició de diputat, conformement amb
l'establert a l'article 9.4 del Reglament de la Cambra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Els principals equips de fórmula 1 han mostrat el seu interès
a emprar de forma puntual aquestes instalAlacions, i
concretament la pista, per poder realitzar allà les proves
d’aerodinàmica dels prototips d’aquestes escuderies.
Tot i que alguns equips ja han emprat a tota satisfacció
aquestes instalAlacions, el Ministeri de Defensa i l’Aeroclub de
Menorca no han pogut firmar encara l’acord pel qual es puguin
emprar novament per a noves proves.
Consideram del màxim interès que els equips tècnics de
fórmula 1 puguin emprar la pista de l’Aeroclub, ja que suposa
uns ingressos vitals per a la supervivència d’aquesta entitat, així
com un benefici per a Menorca, ja que veu reforçada la seva
imatge turística i esportiva.

Ordre de Publicació
B)
Renúncia a la condició de diputat del Sr. Vicenç P. Thomàs
i Mulet.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de setembre del 2007, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
1685/07, presentat pel Sr. Vicenç P. Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual formalitza la seva
renúncia a la condició de diputat, conformement amb l'establert
a l'article 9.4 del Reglament de la Cambra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Per tant creim del tot necessari que el Ministeri de Defensa
aprovi ja les condicions per les quals es puguin emprar aquestes
instalAlacions per aquests equips.
En aquest sentit, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Defensa a agilitar i a aprovar amb urgència, i en qualsevol cas
abans de finals d’octubre del 2007, la firma del conveni entre
aquest i l’Aeroclub de Menorca perquè aquest pugui oferir la
pista als equips de fórmula 1.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar tot el suport necessari perquè l’acord entre el
Ministeri de Defensa i l’Aeroclub fructifiqui abans de l’octubre
d’enguany.
Palma, a 3 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
C)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres
de la Mesa de la Cambra.
B. La presidenta del Parlament de les Illes Balears, mitjançant
l'escrit RGE núm. 1607/07 de dia 3 d'agost del 2007,
solAlicita el nomenament del Sr. Angel Vicens Colomer
Gijón com a personal eventual adscrit al servei de la
Presidència del Parlament de les Illes Balears.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
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En ús de les facultats previstes a l'article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Angel Vicens Colomer Gijón com a
personal eventual amb categoria de xofer (assimilat a
funcionari de carrera del grup D, nivell 16), adscrit al servei
de la Presidència del Parlament de les Illes Balears, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 6 d'agost del
2007.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
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Resolc:
1. El cessament del Sr. Carlos Salinas Pérez com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C, nivell 23) adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb efectes econòmics i administratius des de
dia 31 d'agost del 2007.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
4. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
A la seu del Parlament, a 6 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la seu del Parlament, a 3 d'agost del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)
Nomenament de personal eventual.

Ordre de Publicació
Resolució de Presidència
D)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que la Presidència, mitjançant resolució de dia 27 de
juny del 2007, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
2343/07 de dia 29 de juny del 2007, en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, aprovà el nomenament del Sr. Carlos Salinas Pérez,
com a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C, nivell 23).
Atès l'escrit amb RGE núm. 1646/07 de dia 28 d'agost del
2007, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual solAlicita el cessament del Sr. Carlos Salinas
Pérez amb efectes econòmics i administratius des de dia 31
d'agost del 2007.

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres
de la Mesa de la Cambra i que estan dotades
pressupostàriament.
B. El portaveu del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant l'escrit
RGE núm. 1653/07 de dia 30 d'agost del 2007, solAlicita el
nomenament del Sr. Miquel Vives Penyafort, com a
personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.
Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa en sessió celebrada
dia 5 de setembre 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:

Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa en sessió celebrada
dia 5 de setembre del 2007, i en ús de les facultats previstes a
l’article 5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears,

1. Nomenar el Sr. Miquel Vives Penyafort com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari de carrera del grup C, nivell 23),
adscrit al servei del Grup Parlamentari Mixt, amb efectes
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econòmics i administratius des de dia 3 de setembre del
2007.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 6 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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