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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

RGE núm. 1706/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions
imposades per l'incompliment de l'article 8 de la Llei de
comerç. (Mesa de 12 de setembre del 2007).

RGE núm. 1703/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a futur del nou hospital de referència de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a tramitar pel procediment
d'urgència. (Mesa de 12 de setembre del 2007).
Palma, a 12 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 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre el futur del nou hospital de referència de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Ateses les informacions contradictòries i poc transparents
ofertes pel Govern de les Illes Balears respecte de la
continuació de l’execució de les obres del nou hospital de Son
Dureta al solar de Son Espases.
Atès que és d’interès prioritari del sistema sanitari de les
Illes Balears finalitzar el nou hospital de Son Dureta el més
aviat possible i amb les millors condicions de seguretat i
confort per als professionals i usuaris, aconseguint així tenir,
amb la posada en funcionament la passada legislatura dels nous
hospitals de Formentera, Menorca i comarcal d’Inca, la millor
i més moderna xarxa hospitalària de tot el sistema nacional de
salut.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació a la política
duita a terme per aquest quant al futur del nou hospital de
referència de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 18 d'agost del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Motivació de la urgència: Ateses les noves notícies
aparegudes als diferents mitjans de comunicació al respecte, es
fa necessari conèixer, el més aviat possible, les intencions del
Govern.
Palma, 7 de setembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

RGE núm. 1707/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes
d'inspeccions per l'incompliment de l'article 8 de la Llei de
comerç. (Mesa de 12 de setembre del 2007).
RGE núm. 1708/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies
per l'incompliment de l'article 8 de la Llei de comerç. (Mesa de
12 de setembre del 2007).
RGE núm. 1709/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies
per l'incompliment de l'article 8 de la Llei de comerç. (Mesa de
12 de setembre del 2007).
RGE núm. 1710/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes
d'inspeccions per l'incompliment de l'article 8 de la Llei de
comerç. (Mesa de 12 de setembre del 2007).
RGE núm. 1711/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sancions
imposades per l'incompliment de l'article 8 de la Llei de
comerç. (Mesa de 12 de setembre del 2007).
RGE núm. 1732/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de
Sa Costera. (Mesa de 12 de setembre del 2007).
RGE núm. 1733/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parcs
eòlics. (Mesa de 12 de setembre del 2007).
RGE núm. 1734/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
d'interpretació de Cabrera. (Mesa de 12 de setembre del
2007).
RGE núm. 1735/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cabal
d'aigua per als municipis de Muro i Maria de la Salut. (Mesa
de 12 de setembre del 2007).
RGE núm. 1736/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
concedides dels espais naturals de rellevància ambiental.
(Mesa de 12 de setembre del 2007).
RGE núm. 1737/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
solAlicitades dels espais naturals de rellevància ambiental.
(Mesa de 12 de setembre del 2007).
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RGE núm. 1738/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
per complir amb el Protocol de Kioto. (Mesa de 12 de
setembre del 2007).
RGE núm. 1741/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Jutjat
de Primera Instància de Formentera. (Mesa de 12 de setembre
del 2007).
RGE núm. 1742/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transferència de residus de Formentera a Eivissa. (Mesa de 12
de setembre del 2007).
RGE núm. 1743/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
quarter de la Guàrdia Civil de Formentera. (Mesa de 12 de
setembre del 2007).
Palma, a 12 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.
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.
Quantes denúncies de particulars, institucions o
associacions ha rebut la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia per l'incompliment de l'article 8 de la vigent llei balear
de comerç des de dia 10 de juliol del 2007 fins al dia d'avui?
Palma, a 3 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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.

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.

Quantes denúncies de particulars, institucions o
associacions ha rebut la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia per l'incompliment de l'article 8 de la vigent llei balear
de comerç des de dia 1 de gener del 2003 fins a dia 9 de juliol
del 2007?
Palma, a 3 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

Quantes sancions ha imposat la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia per l'incompliment de l'article 8 de la vigent
llei balear de comerç des de dia 1 de gener del 2003 fins a dia
9 de juliol del 2007?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 3 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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.

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.
Quants expedients, conseqüència d'inspeccions realitzades
pels serveis de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
s'han obert per l'incompliment de l'article 8 de la vigent llei
balear de comerç des de dia 1 de gener del 2003 fins a dia 9 de
juliol del 2007?
Palma, a 3 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

Quants expedients, conseqüència d'inspeccions realitzades
pels serveis de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
s'han obert per l'incompliment de l'article 8 de la vigent llei
balear de comerç des de dia 10 de juliol del 2007 fins al dia
d'avui?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 3 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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.
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Quantes sancions ha imposat la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia per l'incompliment de l'article 8 de la vigent
llei balear de comerç des de dia 10 de juliol del 2007 fins a dia
d'avui?
Palma, a 3 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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 escrita.
Quin cabal d'aigua pensa subministrar als termes municipals
de Muro i Maria de la Salut?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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 escrita.
Quin és l'estat actual d'execució de les obres de Sa Costera
i quan es té previst que es posi en funcionament?
Palma, a 4 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 escrita.
Quin és el nombre d'ajudes concedides dels espais de
rellevància ambiental? Detallau-ne el nom del benefactor, el
nom de la finca, el nombre d'hectàrees, el concepte de l'ajuda
concedida i l'import concedit.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins criteris pensa establir el Govern de les Illes Balears
per tal d'aprovar futurs projectes de parcs eòlics?

Palma, a 4 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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

Palma, a 4 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució de les obres del centre
d'interpretació de Cabrera i quan es té prevista la seva obertura
al públic?
Palma, a 4 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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 és el nombre d'ajudes solAlicitades dels espais de
rellevància ambiental? Detallau-ne el nom del solAlicitant, el
nom de la finca, el nombre d'hectàrees, el concepte de l'ajuda
solAlicitada i el pressupost.
Palma, a 4 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines accions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears per tal de complir amb el Protocol de Kioto?
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Palma, a 4 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
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Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa reclamar el Govern de les Illes Balears al Ministeri
de Justícia la creació del Jutjat de Primera Instància de
Formentera?
Palma, a 4 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 1794/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
finançament del trasllat de residus de Formentera a Eivissa.
(Mesa de 12 de setembre del 2007).
RGE núm. 1802/07, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu VIcens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
ajudes a esportistes per a l'any olímpic. (Mesa de 12 de
setembre del 2007).
RGE núm. 1803/07, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
patrimoni de sòl de l'IBAVI. (Mesa de 12 de setembre del
2007).
RGE núm. 1804/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació
hospitalària a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 12 de setembre del
2007).

O)
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.

RGE núm. 1805/07, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a causes de les inundacions del metro de Palma. (Mesa de 12
de setembre del 2007).

Pensa reclamar el Govern de les Illes Balears al Ministeri
de Medi Ambient el milió d'euros que costa el trasllat de
residus de Formentera a Eivissa?

RGE núm. 1806/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí
i Prunes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions per evitar les inundacions del metro de Palma.
(Mesa de 12 de setembre del 2007).

Palma, a 4 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

RGE núm. 1809/07, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSMVerds, relativa a centre Joan Crespí. (Mesa de 12 de setembre
del 2007).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa reclamar el Govern de les Illes Balears al Ministeri
d'Interior la construcció d'un nou quarter de la Guàrdia Civil a
Formentera?
Palma, a 4 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

RGE núm. 1810/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
divisió de la Direcció d'Obres Públiques i Transports en tres
direccions generals. (Mesa de 12 de setembre del 2007).
RGE núm. 1811/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament
del conveni de residències. (Mesa de 12 de setembre del 2007).
RGE núm. 1812/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a hospital de referència a Son Espases. (Mesa de 12 de
setembre del 2007).
RGE núm. 1813/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inversió de 2.500 milions d'euros a les Illes Balears per part
de l'Estat. (Mesa de 12 de setembre del 2007).
RGE núm. 1814/07, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a factures
dels llibres de text. (Mesa de 12 de setembre del 2007).
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Palma, a 10 de setembre del 2007.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

RGE núm. 1815/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carmen
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions a l'hospital de Can Misses a Eivissa. (Mesa de 12
de setembre del 2007).
RGE núm. 1816/07, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
situació economicofinancera. (Mesa de 12 de setembre del
2007).
Palma, a 12 de setembre del 2007.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 Ple.
Té previst el conseller fer alguna actuació per tal de
millorar la situació hospitalària a Eivissa?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 12 de setembre del 2007.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

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.
Pensa continuar el Govern de les Illes Balears amb la
demanda conjunta que totes les administracions d'Eivissa i
Formentera varen iniciar a l'anterior legislatura perquè el
Ministeri de Medi Ambient pagui el cost de la transferència de
residus entre Formentera i Eivissa?
Palma, a 11 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines han estat les causes per les quals el passat dia 21
d'agost les estacions del metro de Palma, i més concretament
les de Son Sardina i Son Fuster Vell, quedaren inutilitzades
després de les pluges caigudes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 10 de setembre del 2007.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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.

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

Com pensa tractar des de la Conselleria d'Esports i Joventut
el tema de les ajudes a clubs i esportistes en aquest any
olímpic?
Palma, a 12 de setembre del 2007.
El diputat:
Bartomeu Vicens 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 oral davant Ple.
Quines han estat les actuacions realitzades a la
infraestructura del metro per tal que situacions com la del
passat 21 d'agost a les estacions del metro de Palma no es
tornin a produir?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Crespí i Prunes.

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.
Quina és la situació sobre el patrimoni de sòl de què disposa
l'Institut Balear de l'Habitatge, IBAVI?

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.
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Quan està previst que es posi en marxa el Centre Joan
Crespí?
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)

Palma, a 12 de setembre del 2007.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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.
Per quin motiu la Direcció General d'Obres Públiques i
Transports s'ha dividit en tres direccions generals (Obres
Públiques, Mobilitat i Transport Marítim i Aeri)?
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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Creu el Molt Hble. Sr. President que la inversió a les Illes
Balears de 2.500 milions d'euros per part del Govern de l'Estat,
prevista al títol VIII de l'Estatut d'Autonomia, és una llegenda
urbana?
Palma, a 11 de setembre del 2007.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Han de guardar els pares les factures dels llibres de text
perquè el Govern els les pagarà més endavant?

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Molt Hble. Sr. President, quin és el secret que ha fet
possible que es materialitzi ara el pagament previst en el
conveni per construir residències per a la gent gran?

Palma, a 28 d'agost del 2007.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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

Palma, a 11 de setembre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 oral davant Ple.
Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears en relació amb l'hospital de Can Misses a l'illa
d'Eivissa?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Molt Hble. Sr. President, construirà finalment el Govern de
les Illes Balears l'hospital de referència a Son Espases?
Palma, a 11 de setembre del 2007.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, a 11 de setembre del 2007.
La diputada:
Carmen Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la situació economicofinancera de l'administració
autonòmica de les Illes Balears?
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Palma, a 3 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

Palma, a 12 de setembre del 2007.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

RGE núm. 1728/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de 12 de setembre del
2007).

RGE núm. 1773/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a I Pla de participació ciutadana. (Mesa de 12 de
setembre del 2007).

RGE núm. 1729/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a licitació
de la remodelació de la depuradora de Santa Eulàlia del Riu,
a contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa
de 12 de setembre del 2007).
Palma, a 12 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 a la consellera de Comerç, Indústria i
Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.
Comparteix l'Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia la postura adoptada a Viena que estipula la necessitat
de reduir d'aquí a l'any 2020 les emissions de gasos d'efecte
hivernacle entre un 25% i un 40% respecte del nivell de l'any
1990?

RGE núm. 1774/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament de la xarxa ferroviària amb la
prolongació de la línia Sa Pobla-Alcúdia. (Mesa de 12 de
setembre del 2007).
RGE núm. 1775/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a supressió de barreres arquitectòniques en els edificis
i a les instalAlacions públics. (Mesa de 12 de setembre del
2007).
RGE núm. 1776/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finalització de les obres de les autovies d'EivissaAeroport i Eivissa-Sant Antoni. (Mesa de 12 de setembre del
2007).
RGE núm. 1777/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dieta mediterrània. (Mesa de 12 de setembre del
2007).
RGE núm. 1778/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cultius transgènics. (Mesa de 12 de setembre del
2007).
RGE núm. 1779/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comissió per a l'estudi dels mecanismes d'intervenció
i anàlisi de la Societat del coneixement a les Illes Balears.
(Mesa de 12 de setembre del 2007).
Palma, a 12 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Palma, a 3 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

A)

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 Comerç, Indústria i
Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.

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

Quan es traurà a licitació la contractació de les obres de
remodelació de l'estació depuradora de Santa Eulàlia del Riu
(Eivissa)?

Donat que l’Administració ha de continuar complint amb la
seva màxima, que no és altra que el servei públic, i que ho ha
de fer a través d’un sistema de reciprocitat, on el ciutadà
s’impliqui activament en els assumptes públics, s’han d’oferir
noves fórmules de participació i d’organització als ciutadans

BOPIB núm. 10 - 14 de setembre del 2007
que esperen formes més directes i més flexibles de prendre part
en l’execució de les polítiques públiques.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Potenciar la implicació de la ciutadania perquè prengui part
en la definició i l’execució dels assumptes públics.
2. Elaborar el I Pla de participació ciutadana com a document
central de desenvolupament d’accions concretes que servirà per
definir les línies estratègiques que garantiran el seu fi de forma
eficaç.
Palma, a 7 de setembre del 2007.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prolongar la xarxa ferroviària actual amb la línia Sa
Pobla-Alcúdia durant la legislatura 2007-2011.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar l’estudi de viabilitat per connectar aquesta
prolongació de la xarxa ferroviària fins a Alcúdia amb altres
xarxes de tramvia que l’uneixin amb les poblacions de Can
Picafort i Pollença.
Palma, a 7 de setembre del 2007.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
En el marc de l’acord polític per a l’estabilitat política i el
futur sostenible per a les Illes Balears per a la legislatura 20072011 es recullen diferents compromisos que han de fer possible
un desenvolupament del transport colAlectiu d’acord amb les
necessitats actuals de mobilitat de la població.
El mateix pacte polític es compromet a impulsar convenis
amb el Govern de l’Estat d’acord amb l’Estatut d’Autonomia
vigent i que fan referència, entre d’altres aspectes, als de
transports i ferrocarril.
Actualment el Govern central està implementant un
ambiciós pla de transports en l’àmbit estatal, del qual a les Illes
Balears pertoca un 2% del total de les inversions previstes.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
Vista la disposició transitòria primera de la Llei 3/2003, de
4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques i el Decret 20/2003 que la
desenvolupa, texts dels quals es desprèn que el 2008 és el
darrer any per adaptar els edificis públics.
Vista la situació actual dels edificis i instalAlacions
públiques en aquesta matèria, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer actuacions preferents al llarg del proper exercici,
per tal de millorar de manera substancial la situació actual i
adaptar els edificis públics a les exigències que marca la Llei
3/2003, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques.

L’acord polític per a l’estabilitat assenyala com a prioritat
política la prolongació del tren fins a Alcúdia.
El Pla director sectorial de transport de les Illes Balears
determina en el seu marc introductori que s’ha de potenciar i
incrementar el transport colAlectiu amb la finalitat de satisfer les
demandes, amb atenció especial al ferrocarril per al transport
interurbà i al tramvia per al transport urbà.

Palma, a 7 de setembre del 2007.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

El Pla director contempla com un dels projectes que s’ha de
desenvolupar per complir amb els seus objectius la prolongació
de la xarxa ferroviària entre Sa Pobla i Alcúdia.

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

Proposició no de llei

Donat que les autovies d’Eivissa a l’Aeroport i d’Eivissa a
Sant Antoni encara no estan acabades i que per les
característiques i cost econòmic i social, suposen un impacte
insostenible, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

El Parlament de les Illes Balears acorda donar suport a la
candidatura per a la inclusió de la dieta mediterrània a la llista
representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat de la UNESCO.
Palma, a 7 de setembre del 2007.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que modifiqui els projectes existents perquè, el cas de
l’autovia fins a l’aeroport, es redueixi de dues a una calçada en
el tram final fins a l’aeroport i es resolgui de manera efectiva el
drenatge d’aquesta autovia. I pel que fa a l’autovia de Sant
Antoni s’elimini el tram que resta per construir el fals túnel de
Sant Rafel.
Palma, a 7 de setembre del 2007.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
La dieta mediterrània forma part del nostre patrimoni
cultural, històric, social, territorial i mediambiental des de fa
molts de segles i està estretament lligada a l’estil de vida dels
pobles mediterranis al llarg de la seva història.
Els productes característics de la dieta mediterrània
coincideixen amb les nostres produccions més emblemàtiques
i el seu pes econòmic dins la nostra producció agroalimentària
és important, així com la seva presència en el territori i al
nostre paisatge.
Cal també recordar els saludables beneficis del model
alimentari mediterrani, que han estat demostrats científicament,
el que li dóna una potencialitat i competitivitat creixents,
cobrint-se així les expectatives dels consumidors europeus i de
tercers països.
És precisament, per divulgar-ne el seu coneixement, que la
Ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha proposat que la
dieta mediterrània sigui inscrita a la llista del Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat. Aconseguir formar part
d’aquesta llista de la UNESCO permetrà una divulgació més
extensa de la dieta mediterrània i significarà una gran empenta
per a la promoció dels seus productes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
A les Illes Balears i pel que fa a política de producció
agrària hem d’optar decididament per la qualitat.
La coexistència a l’aire lliure amb cultius d’organismes
genèticament modificats (OGM), fa impossible la garantia per
l’elevat risc de contaminació.
Així mateix, l’alliberament d’organismes modificats
genèticament en el medi ambient suposa un elevat risc per a la
biodiversitat i per a la salut, ja que en aquests moments cap
autoritat científica pot garantir quins efectes tenen els
organismes transgènics sobre la biodiversitat i els consumidors.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears acorda:
1. Declarar les Illes Balears territori lliure de cultius
transgènics.
2. Adreçar al Govern de les Illes Balears al Ministeri
d’Agricultura perquè, en l’àmbit de les competències
respectives, prenguin les mesures pertinents per fer aquesta
declaració extensible a tot el territori espanyol.
Palma, a 7 de setembre del 2007.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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Les darreres dècades ens han mostrat la necessitat
d’anticipar-se a les possibles amenaces i participar activament
en els efectes transformadors positius de grans fenòmens
mundials, com el pas de l’economia agrícola o industrial a la de
serveis, de globalització, etcètera.

•
•

Però això no és més que el principi d’un canvi major allà on
el capital humà i el tecnològic, aspectes febles en el nostre país,
es situaran al centre de la producció de riquesa, cap a allò que
es coneix com a societat del coneixement.
Atesa la importància de la situació, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
Proposició no de llei

Ordre de Publicació
B)
Creació de la Comissió de Drets Humans.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de setembre del 2007, havent admès a tràmit i sotmès a la
Junta de Portaveus, en sengles sessions de dia 5 de setembre
d'enguany, l'escrit RGE núm. 1655/07, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, relatiu a proposta de creació de la
Comissió de Drets Humans, acordà de crear la comissió
esmentada amb caràcter de permanent per al que resta fins al
final de la legislatura amb la composició següent:
•
•
•
•
•

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè creï una comissió integrada pels experts i les
institucions adients per a l’estudi de la situació, els mecanismes
d’intervenció i anàlisi de la societat del coneixement a les Illes
Balears.
Palma, a 7 de setembre del 2007.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

1 diputat del Grup Parlamentari Unió Mallorquina.
2 diputats del Grup Parlamentari Mixt.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Avui estem vivint en una societat en la qual la creació,
distribució i manipulació de la informació formen part
important de les activitats culturals i econòmiques del nostre
entorn pròxim i de bona part de la nostra realitat.
És evident que tenint en compte aquest escenari i el pes de
les TIC, tenim en perspectiva un canvi dels motors de
desenvolupament i progrés, molt prest, dins el que es coneix
com a societat de la informació, segons els propòsits i principis
de l Carta de les Nacions Unides i la Declaració del MilAlenni,
especialment quant als seus valors i principis i més
concretament els aspectes relatius a la utilització i aprofitament
dels beneficis de les noves tecnologies.
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7 diputats del Grup Parlamentari Popular.
6 diputats del Grup Parlamentari Socialista.
1 diputat del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds.
1 diputat del Grup Parlamentari Unió Mallorquina.
2 diputats del Grup Parlamentari Mixt.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
Aplicació del procediment d'urgència
InterpelAlació RGE núm. 1647/07.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Creació de la Comissió no permanent de Salut.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de setembre del 2007, havent admès a tràmit i sotmès a la
Junta de Portaveus, en sengles sessions de dia 5 de setembre
d'enguany, l'escrit RGE núm. 1648/07, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, relatiu a proposta de creació de la
Comissió no Permanent de Salut, acordà de crear la comissió
esmentada amb caràcter de permanent per al que resta fins al
final de la legislatura amb la composició següent:
•
•
•

7 diputats del Grup Parlamentari Popular.
6 diputats del Grup Parlamentari Socialista.
1 diputat del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds.

per

a

la

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de setembre del 2007, conformement amb l'establert als
articles 95 i 96 del Reglament de la Cambra i a la resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 1764/07, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, i acordà que la interpelAlació esmentada, relativa a
política educativa del Govern (BOPIB núm. 9, de 7 de
setembre d'enguany), fos tramitada pel procediment d'urgència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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BOPIB núm. 10 - 14 de setembre del 2007
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

D)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 1816/07.
A la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 12 de setembre del 2007, la diputada Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, va
retirar verbalment la pregunta esmentada, relativa a situació
econòmicofinancera, publicada en aquest BOPIB.

Ordre de Publicació
C)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Nomenament de portaveus titular i suplent del Grup
Parlamentari Mixt durant el mes de setembre.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de setembre del 2007, restà assabentada de l'escrit RGE
núm. 1714/07, presentat per tres diputats del Grup Parlamentari
Mixt mitjançant el qual comuniquen les portaveus titular i
suplent durant aquest mes de setembre.
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Maria A. Suárez i Ferreiro.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant l'escrit
RGE núm. 1722/07 de dia 5 de setembre del 2007,
solAlicita el nomenament de la Sra. Carmen Perona Pérez,
com a personal eventual adscrita al servei del grup
esmentat.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar la Sra. Carmen Perona Pérez com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a funcionària de carrera del grup C, nivell 23),
adscrita al servei del Grup Parlamentari Mixt, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 7 de setembre del
2007.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar d'aquesta resolució a la propera sessió de la Mesa.

Ordre de Publicació
B)
Adscripció al Grup Parlamentari Socialista de la diputada
Francesca Lladó i Pol i del diputat Miquel Àngel Coll i
Canyelles.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de setembre del 2007, restà assabentada dels escrits RGE
núm. 1768/07 i 1770/07, presentats per la diputada Francesca
Lladó i Pol i pel diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles,
respectivament, mitjançant els quals manifesten la voluntat
d'adscriure's al Grup Parlamentari Socialista.
Així mateix, la Mesa restà assabentada dels escrits RGE
núm. 1769/07 i 1771/07, presentats pel portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant els quals es comunica
l'acceptació de l'adscripció dels diputats esmentats.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 12 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

BOPIB núm. 10 - 14 de setembre del 2007
Ordre de Publicació
D)
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 del Gabinet de Presidència.
B. La presidenta del Parlament de les Illes Balears proposa el
nomenament del Sr. Fernando González García, com a
xofer de la Presidència.
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. Fernando González García com a xofer amb
caràcter de personal eventual amb categoria administrativa
assimilada a la de xofer (cos d'uixers, grup D, nivell 16),
adscrit al Gabinet de la Presidència, amb efectes econòmics
i administratius des de dia 8 de setembre del 2007.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar d'aquesta resolució a la propera sessió de la Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 12 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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