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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 1795/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a centre
de dia de Formentera. (Mesa de 19 de setembre del 2007).
RGE núm. 1796/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
informacions sobre Formentera a IB3. (Mesa de 19 de
setembre del 2007. La tramitació d'aquesta pregunta ha
d'ajustar-se, a més, a l'establert per la Resolució de
Presidència sobre l'aplicació de les normes reglamentàries en
el funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears, apartat primer, punt B).
RGE núm. 1797/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla de
regulació de fondejos de s'Estany des Peix a Formentera.
(Mesa de 19 de setembre del 2007).
RGE núm. 1798/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
energia fotovoltaica a Formentera. (Mesa de 19 de setembre
del 2007).

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.
Quina serà la data de començament del centre de dia de
Formentera? I el seu termini d'execució? Quin serà el seu
pressupost?
Palma, a 11 de setembre 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.
Pensa el Govern de les Illes Balears mantenir la informació
sobre Formentera als informatius d'IB3 o al contrari pensa
restar-li temps?
Palma, a 11 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

RGE núm. 1856/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
noves solAlicituds de la Hipoteca Jove. (Mesa de 19 de
setembre del 2007).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 1857/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
noves solAlicituds de la Hipoteca Jove (II). (Mesa de 19 de
setembre del 2007).

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. 1858/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs
de les competències de gestió de museus, biblioteques i arxius
als consells insulars. (Mesa de 19 de setembre del 2007).
RGE núm. 1859/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment
pressupostari pel que fa a museus, biblioteques i arxius. (Mesa
de 19 de setembre del 2007).
RGE núm. 1860/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment
de personal a museus, biblioteques i arxius. (Mesa de 19 de
setembre del 2007).
Palma, a 19 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

C)

Pensa impulsar el Govern de les Illes Balears el Pla de
regulació de fondejos de s'Estany des Peix de Formentera?
Palma, a 11 de setembre 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.
En quina situació es troben els projectes per a la creació de
dos parcs d'energia fotovoltaica a Formentera presentats a la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia la passada
legislatura? Pensa la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
continuar amb la promoció de l'energia fotovoltaica a l'illa de
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Indústria i Energia?
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin augment pressupostari té previst realitzar el Govern de
les Illes Balears quant a museus, biblioteques i arxius titularitat
de l'Estat i gestionats actualment per la comunitat autònoma de
les Illes Balears, per a l'exercici del 2008?
Palma, a 12 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

Quantes solAlicituds noves de la Hipoteca Jove s'han
presentat des de juliol del 2007 fins a dia d'avui?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 12 de setembre del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Des de dia 1 de juliol del 2007, quin dia va tenir entrada el
major nombre de solAlicituds d'Hipoteca Jove en el Registre del
Govern?
Palma, a 12 de setembre del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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 augment de personal té previst realitzar el Govern de
les Illes Balears quant a museus, biblioteques i arxius titularitat
de l'Estat i gestionats actualment per la comunitat autònoma de
les Illes Balears, per a l'exercici del 2008?
Palma, a 12 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

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 escrita.
Quina previsió de calendari té el Govern de les Illes Balears
quant al traspàs de les competències de gestió dels museus, les
biblioteques i els arxius titularitat de l'Estat i que gestiona
actualment, als consells insulars respectius?
Palma, a 12 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

RGE núm. 1963/07, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
situació economicofinancera. (Mesa de 19 de setembre del
2007).
RGE núm. 1975/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a creació de la Direcció General de
Transport Aeri i Marítim. (Mesa de 19 de setembre del 2007).
RGE núm. 1980/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions a l'àmbit de la reserva de la biosfera. (Mesa de 19
de setembre del 2007).
RGE núm. 1981/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
setmana de mobilitat. (Mesa de 19 de setembre del 2007).
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Palma, a 17 de setembre del 2007.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

RGE núm. 1982/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Garcias
i Simón, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reobertura de la línia ferroviària Manacor-Artà. (Mesa de 19
de setembre del 2007).
RGE núm. 1983/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures educatives a Eivissa. (Mesa de 19 de setembre
del 2007).
RGE núm. 1984/07, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
situació de les ARI de Balears. (Mesa de 19 de setembre del
2007).
RGE núm. 1987/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a declaracions de la ministra de Foment al Senat. (Mesa de 19
de setembre del 2007).
RGE núm. 1988/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a presidenta de les comissions permanents legislatives. (Mesa
de 19 de setembre del 2007).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins han estat els motius i criteris que han fet prendre la
decisió a la seva conselleria de crear la nova direcció general
de Transport Aeri i Marítim?
Palma, a 19 de setembre del 2007.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

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

RGE núm. 1989/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manteniment de les modalitats lingüístiques a IB3. (Mesa de 19
de setembre del 2007).

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

RGE núm. 1990/07, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidents a l'IES Madina Mayurqa. (Mesa de 19 de setembre
del 2007).

Com valora la consellera d'Agricultura i Pesca el fet que la
nova redacció del marc nacional de Desenvolupament Rural
contempli la possibilitat de potenciar actuacions a l'àmbit de la
Reserva de la Biosfera?

RGE núm. 1991/07, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ubicació de l'Escola d'Hoteleria de Menorca. (Mesa de 19 de
setembre del 2007).
RGE núm. 1992/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carmen
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assistència sociosanitària a Eivissa. (Mesa de 19 de setembre
del 2007).
Palma, a 19 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 19 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins són els objectius que s'ha marcat la setmana de la
mobilitat, organitzada i coordinada per la Conselleria de
Mobilitat i Ordenació del Territori?

A)

Palma, a 19 de setembre del 2007.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la situació economicofinancera de l'Administració
autonòmica 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.
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Quines són les directrius tècniques que, des de la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, es donaran
per tal de dissenyar el projecte de la línia ferroviària entre
Manacor i Artà?
Palma, a 19 de setembre del 2007.
El diputat:
Antoni Garcias i Simón.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió li mereix al Molt Hble. Sr. President del
Govern que l'únic partit de l'oposició no tengui la Presidència
de cap comissió permanent legislativa de les previstes a l'article
45.1 del Reglament del Parlament?

F)
Palma, a 19 de setembre del 2007.
El diputat:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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.
En quina situació ha trobat les infraestructures educatives
a l'illa d'Eivissa?

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

Palma, a 19 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

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.
Té intenció el nou govern de mantenir les diferents
modalitats lingüístiques de les Illes Balears a la programació
d'IB3?

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.
En quina situació es troben les zones declarades Àrea de
Rehabilitació Integral (ARI) de la comunitat autònoma de les
Illes Balears?

Palma, a 19 de setembre del 2007.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

Palma, a 19 de setembre del 2007.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió té el Govern de les Illes Balears dels incidents
succeïts a l'IES Madina Mayurqa en el transcurs de
l'adjudicació de places als professors interins?

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.
Comparteix el Molt Hble. Sr. President les declaracions
fetes en el Senat per la ministra de Foment en relació amb la
manca de suport del Govern d'Espanya, la passada legislatura
autonòmica, en matèria ferroviària, atès que no hi havia cap
petició al respecte?
Palma, a 19 de setembre del 2007.
El diputat:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, a 19 de setembre del 2007.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines previsions té el Govern de les Illes Balears en
relació amb la ubicació de la futura Escola d'Hoteleria de
Menorca?
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Palma, a 19 de setembre del 2007.
La diputada:
Assumpta Vinent 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Ha previst el Govern destinar l'actual hospital de Can
Misses a Eivissa a assistència sociosanitària una vegada
construït un nou hospital?
Palma, a 19 de setembre del 2007.
La diputada:
Carmen Castro i Gandasegui.

Atès que el mateix Estatut d’Autonomia en el seu article 35
afirma que les modalitats insulars del català, de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera seran objecte d’estudi i
protecció.
Atès que el mallorquí, el menorquí, l'eivissenc i el
formenterenc són modalitats que formen part del nostre
patrimoni lingüístic i cultural i per tant, dignes del més absolut
respecte i protecció, tal com s’estableix en el mateix Estatut.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir i fomentar l’ús de les nostres modalitats
insulars a la programació d’IB3, d’acord amb el que preveu
l’Estatut d’Autonomia quant a l’estudi i protecció d’aquestes.
Palma, a 12 de setembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 1852/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a manteniment de les diferents modalitats lingüístiques
de les Illes Balears a la programació d'IB3. (Mesa de 19 de
setembre del 2007).

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.

RGE núm. 1853/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en matèria d'habitatge protegit. (Mesa de
19 de setembre del 2007).

Exposició de motius

RGE núm. 1854/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a noves línies d'ajuda en matèria d'habitatge. (Mesa
de 19 de setembre del 2007).
RGE núm. 1855/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni ferroviari amb l'Administració de l'Estat.
(Mesa de 19 de setembre del 2007).
Palma, a 19 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El problema de l’habitatge a les Illes Balears continua sent
un dels principals problemes dels ciutadans de les Illes Balears.
Conscients d’aquesta problemàtica, el Govern de les Illes
Balears va aprovar mitjançant la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
l’obligatorietat per als municipis de més de 3.000 habitants de
la reserva d’un 30% destinat a la construcció d’habitatges de
protecció pública.
Al mateix temps, el Govern tenia en avançat estat de
negociació la signatura d’un conveni entre el Govern,
l’Ajuntament de Palma i el Ministeri de Defensa, per tal de
construir 850 nous habitatges de protecció pública a Son
Busquets.

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.
Exposició de motius
Atès que l’Estatut d’Autonomia reconeix en el seu article 4
que: la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà,
juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial a la
nostra comunitat autònoma.

Atesa la urgència de començar a desenvolupar aquestes
previsions en matèria d’habitatge, 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 comenci les actuacions destinades a fer
efectiva l’obligatorietat de la reserva d’un 30% destinat a la
construcció d’habitatges de protecció pública, d’acord amb el
previst a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears.
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Palma, a 12 de setembre del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la signatura del conveni amb el Ministeri de
Defensa i l’Ajuntament de Palma, per tal de desenvolupar la
construcció de 850 nous habitatges de protecció pública en els
terrenys de Son Busquets.
Palma, a 12 de setembre del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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

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.

Les Illes Balears han patit durant els darrers anys una
manca d’inversió per part de l’administració de l’Estat en
matèria ferroviària, incomplint l’establert a l’article 10 del
REB.

Exposició de motius
Conscients de la greu problemàtica que pateixen els
ciutadans de les Illes Balears per accedir al seu primer
habitatge, el Govern de les Illes Balears va establir nous
mecanismes d’ajuda amb iniciatives pioneres com és la
Hipoteca Jove.
La seva bona acollida ha estat la mostra dels seus
avantatges per a molts de joves de les nostres illes, la qual cosa
fa necessària garantir la seva continuïtat per a l’any 2008.
Al mateix temps, es fa necessari cercar noves fórmules
d’ajuda que complementin les línies d’actuació del Pla
Nacional d'Habitatge i del Pla d’Habitatge de les Illes Balears.
Una d’aquestes noves fórmules seria l’establiment de
l’anomenada “copropietat”, una iniciativa que permetria als
nostres joves adquirir el seu habitatge en règim de copropietat
amb el Govern, amb una opció de compra en un termini
raonable de temps, sense el pagament d’interessos bancaris i
amb l’estalvi fiscal que la pròpia copropietat comporta.
Per aquest motiu 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 a la pròrroga del conveni amb les entitats
financeres per a l’any 2008 de l’anomenada Hipoteca Jove.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’establiment d’una nova línia d’ajuda consistent
en la implantació per als joves de les Illes Balears d’un sistema
de copropietat, amb opció de compra i sense el pagament
d’interessos bancaris quan s’exerciti l’opció de compra.

Malgrat els intents constants fets per l’anterior Govern de
les Illes Balears, amb el suport del Partit Socialista de les Illes
Balears, per tal d’iniciar les converses amb el Ministeri de
Foment o el Ministeri d’Hisenda, per materialitzar l’esmentat
conveni ferroviari, va ser impossible, ni tan sols començar les
negociacions.
Després del canvi de Govern a les Illes Balears, con
celebrades les eleccions autonòmiques de 27 de maig, és de
suposar que el conveni ferroviari serà una realitat en breu
termini, la qual cosa permetrà un millor desenvolupament del
Pla de Transports de les Illes Balears.
Aquest conveni ha de tenir una dotació del 2% del total
d’inversions previstes en el PEIT (Pla Estratègic
d’Infraestructures de l’Estat) i contemplar el finançament de les
inversions previstes en el Pla de Transports de les Illes Balears.
Per aquest motiu 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 i el Govern de l’Estat a la signatura d’un conveni
ferroviari per una quantia no inferior al 2% de les inversions
ferroviàries que contempla el PEIT.
2. El Parlament de les Illes Balears insta que el mencionat
conveni ferroviari inclogui com a mínim el finançament de les
següents inversions:
• Corredor Sa Pobla-Alcúdia, amb prolongació tramviària
fins a Can Picafort i Pollença.
• Corredor Manacor-Cala Ratjada, amb el soterrament de les
vies del tren en el seu pas per Manacor.
• Corredor Palma-Santanyí.
• Corredor Manacor-Santanyí.
• Tramvia Badia de Palma
• Electrificació de la xarxa ferroviària.
• Ampliació de la línia de metro de Palma.
• Soterrament de les vies del tren a Inca.
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Supressió de passos a nivell.
Desdoblament Inca-Enllaç.

•
•

Palma, a 12 de setembre del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

•
•
•
•

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
•
Ordre de Publicació
•
A)
RGE núm. 1785/07, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença del l'Hble. Sra. Consellera
d'Interior i de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de setembre del 2007, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit esmentat que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior
i de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre l'enfonsament
i l'abocament de combustible del mercant Don Pedro a aigües
properes a Eivissa.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 1835/07 a 1848/07, del Govern de les Illes
Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença dels Hbles. Srs.
Consellers i Sres. Conselleres del Govern.

De l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres Públiques,
davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
De l'Hble. Sra. Consellera d'Interior, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
De l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, davant la
Comissió d'Ordenació Territorial.
De l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum, davant la
Comissió no permanent de Salut.
De l'Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació davant la
Comissió d'Assumptes Socials.
De l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant la Comissió de
Turisme.
De l'Hble. Sr. Conseller de Presidència, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
De l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori, davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 1849/07, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença del director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de setembre del 2007, conformement amb l'article 43.3 del
Reglament de la Cambra i amb la Resolució de Presidència
sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, admeté a tràmit l'escrit
esmentat que solAlicita la compareixença del director general de
l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal
d'informar sobre les línies estratègiques i les noves actuacions
de la direcció general esmentada i de les seves societats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de setembre del 2007, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit els escrits esmentats,
mitjançant els quals se solAliciten les compareixences següents,
per tal que els membres del Govern informin sobre les línies
d'actuació de les conselleries respectives:

3.17. INFORMACIÓ
•
•
•
•
•
•

De l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració, davant la Comissió d'Assumptes Socials.
De l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca, davant la
Comissió d'Economia.
De l'Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i Energia,
davant la Comissió d'Economia.
De l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació,
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
De l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
De l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1774/07.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de setembre del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1961/07, presentat pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, i acceptà la retirada de la Proposició no de llei
esmentada, relativa a desenvolupament de la xarxa ferroviària
amb la prolongació de la línia Sa Pobla-Alcúdia, publicada en
el BOPIB núm. 10, de 14 de setembre d'enguany.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvi de membres a la Diputació Permanent del Parlament
de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de setembre del 2007, restà assabentada de l'escrit RGE
núm. 1826/07, presentat pel Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant el qual es comunica que els membres a la Diputació
Permanent per part d'aquest grup seran els següents:
Membres titulars:
• Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
• Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Membre suplent:
• Hble. Sra. Maria A. Suárez i Ferreiro.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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