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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 18 de setembre del
2007, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1634/07, relativa a petició d'ajuda i cooperació
humanitària amb motiu del terratrèmol que ha assolat el Perú,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
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Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol
i Amengual.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Educació i Cultura, Bàrbara Galmés i Chicón.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina; l'Hble. Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds i l'Hble.
Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Francesc Fiol
i Amengual i l'Hble. Sra. Bàrbara Galmés i Chicón.

RESOLUCIÓ

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
"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.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
perquè continuï amb 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 especialitzats en aquest tipus de
catàstrofes, per tal d’unir i coordinar esforços i així decidir quin
tipus d’ajuda s’enviarà, respecte de les necessitats reals de la
població afectada.

A)

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a continuar la coordinació 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."

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 10, de 14 de setembre
del 2007).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la seu del Parlament, 25 de setembre del 2007.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, debaté la InterpelAlació RGE núm.
1647/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
educativa del Govern.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 10, de 14 de setembre del
2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

inundacions del metro de Palma. (BOPIB núm. 10, de 14 de
setembre del 2007).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 10, de 14 de setembre del 2007).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori.

C)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 10, de 14 de setembre del 2007).

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 1809/07,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
centre Joan Crespí. (BOPIB núm. 10, de 14 de setembre del
2007).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
H)

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 10, de 14 de setembre del
2007).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 10, de 14 de setembre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
I)

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 1806/07,
de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a actuacions per evitar les

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 1811/07,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament del conveni de
residències. (BOPIB núm. 10, de 14 de setembre del 2007).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 10,
de 14 de setembre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

J)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 10, de 14 de setembre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 1814/07,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a factures dels llibres de text.
(BOPIB núm. 10, de 14 de setembre del 2007).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 1541/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
memòria del desè aniversari del segrest i de l'assassinat del
regidor del Partit Popular Miguel Ángel Blanco. (BOPIB núm.
7, de 27 de juliol del 2007).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 10, de 14 de setembre del
2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre del 2007, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 1584/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'un nou hospital de referència. (BOPIB núm. 8, de
3 d'agost del 2007).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Balears en relació amb la seva política quant a la coordinació
de la Policia Local a les Illes Balears.
Palma, a 21 de setembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

1.4. INFORMACIÓ
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
B)
A)
Jurament o promesa de nous diputats.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de setembre del 2007, procediren a prometre el càrrec els
diputats següents:
Hble. Sr. Miquel Coll i Canyelles.
Hble. Sra. Francisca Lladó i Pol.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2111/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política de coordinació de Policia Local. (Mesa de
26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2112/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a depuració d'aigües residuals a l'illa d'Eivissa. (Mesa
de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2113/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política d'infraestructures i subministrament d'aigua
a les Illes Balears. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
Palma, a 26 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 la política de coordinació de Policia Local.
Ateses la importància que a nivell de tots els municipis de
les Illes Balears té el cos de la Policia Local i la necessitat
d'una coordinació efectiva entre els integrants d'aquest cos, el
Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes

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 la depuració d'aigües residuals a l'illa d'Eivissa.
Atès el problema històric que pateix en matèria d'aigües
residuals Eivissa, atès l'estat obsolet de l'EDAR de Vila, atesa
la problemàtica per aconseguir uns terrenys on ubicar la nova
EDAR, el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de
les Illes Balears en relació amb la política que ha seguit quant
a depuració d'aigües residuals a l'illa d'Eivissa.
Palma, a 21 de setembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 la política d'infraestructures i subministrament d'aigua a
les Illes Balears.
Atesa la importància de garantir el subministrament d'aigua
en bones condicions al conjunt dels municipis de les Illes
Balears; atès el Pla d'infraestructures en matèria hídrica iniciat
a la passada legislatura; atesa la necessitat de planificar amb
eficàcia la gestió d'un bé escàs com és l'aigua; el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la seva política pel que fa a les infraestructures
en matèria hídrica i subministrament d'aigua.
Palma, a 21 de setembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2045/07, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1647/07, relativa a
política educativa del Govern. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
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Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

117

Palma, a 21 de setembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
1647/07, relativa a política educativa del Govern, la moció
següent.
Exposició de motius
Del debat del passat 18 de setembre del 2007 es dedueix la
paralització del projecte de trilingüisme i el desinterès del
Govern per mantenir el projecte d’elecció, per part dels pares,
de la llengua de primer ensenyament que es ve aplicant a alguns
centres. Encara que som conscients de la necessària
universalització del projecte de trilingüisme per a tots els
alumnes de les Illes Balears, i així ho proposàvem per a aquesta
legislatura en el nostre programa electoral, és més cert que la
paralització del projecte implica la impossibilitat que els
alumnes d’aquells centres que ho havien solAlicitat, 42 en total,
puguin accedir ja, aquest any, al projecte de trilingüisme,
retardant encara més la nostra adequació educativa.
La universalització d’aquest projecte per al futur requereix
l’existència d’un esborrany que pugui ser conegut per la cambra
balear i que sigui realista quant a la seva convivència amb les
llengües oficials de la nostra comunitat, sense demagògies ni
apriorismes que impedeixin l’aplicació d’aquest pla.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Moció
1. El Parlament de les Illes Balears solAlicita a la consellera
d’Educació i Cultura que reconsideri el seu punt de vista sobre
la suspensió del programa de trilingüisme per als centres que ja
havien estat autoritzats per a aquest any, i deixi sense efecte la
seva resolució d’11 de setembre del 2007.
2. El Parlament de les Illes Balears considera prioritaris
l’aplicació, el manteniment i la potenciació del Pla d’elecció de
llengua de primer ensenyament, que té el seu fonament a la Llei
de normalització lingüística i principalment a la Constitució
Espanyola i a l’abundant jurisprudència sobre aquest particular
emanada del Tribunal Constitucional.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè en
el termini de tres mesos es presenti a la Cambra un pla que
permeti la implantació progressiva de les polítiques de
trilingüisme i prevegi la seva conciliació amb l’ensenyament de
les llengües oficials de la nostra comunitat, atenent molt
especialment aquells centres que han realitzat un procés
d’immersió lingüística.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1968/07, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
adjudicació de places per al professorat curs 2007-2008.
(Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 1969/07, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
infraestructures educatives a la ciutat d'Eivissa. (Mesa de 26
de setembre del 2007).
RGE núm. 2011/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
específic per al mercat nord-americà. (Mesa de 26 de setembre
del 2007).
RGE núm. 2012/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
específic de promoció del turisme francès. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).
RGE núm. 2013/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estructura
orgànica de la Conselleria de Turisme. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).
RGE núm. 2014/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actualització de les dades dels plans d'ordenació de l'oferta
turística. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2015/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a solars oferts pels municipis de l'illa d'Eivissa per a centres
educatius. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2016/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a solars oferts pels municipis de l'illa d'Eivissa per a
habitatges de protecció oficial. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
RGE núm. 2046/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió de 390 milions d'euros per a inversions ferroviàries.
(Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2047/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla del 061. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2048/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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plantilla d'atenció primària. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
RGE núm. 2049/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
despesa per receptes. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2050/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
despesa per medicaments. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2051/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades tècniques de l'enquesta en relació a la construcció d'un
hospital a Son Espases. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2052/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empresa que ha realitzat l'enquesta en relació a la construcció
d'un hospital a Son Espases. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
RGE núm. 2053/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de l'enquesta en relació a la construcció d'un hospital a
Son Espases. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2054/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pròtesi dental per a majors de 65 anys. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).
RGE núm. 2055/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pròtesi dental per a majors de 65 anys. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).
RGE núm. 2056/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla de l'Hospital d'Inca. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
RGE núm. 2057/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla de l'Hospital de Son Dureta. (Mesa de 26 de setembre
del 2007).
RGE núm. 2058/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla de l'Hospital de Manacor. (Mesa de 26 de setembre
del 2007).
RGE núm. 2059/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla de l'Hospital de Son Llàtzer. (Mesa de 26 de setembre
del 2007).
RGE núm. 2060/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla de l'Hospital de Menorca (Mateu Orfila). (Mesa de 26
de setembre del 2007).

RGE núm. 2061/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla de l'Hospital d'Eivissa. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
RGE núm. 2062/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a PIB de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).
RGE núm. 2063/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
competitivitat de l'economia balear. (Mesa de 26 de setembre
del 2007).
RGE núm. 2064/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciatives
d'R+D+I. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2065/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autoritzacions d'endeutament. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
RGE núm. 2066/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autoritzacions d'endeutament. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
RGE núm. 2067/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autoritzacions d'endeutament. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
RGE núm. 2068/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament dels consells insulars. (Mesa de 26 de setembre
del 2007).
RGE núm. 2069/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament dels ajuntaments. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
RGE núm. 2070/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions de
la comissió mixta d'Economia i Hisenda. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).
RGE núm. 2071/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destí de
l'endeutament addicional de 130 milions d'euros. (Mesa de 26
de setembre del 2007).
RGE núm. 2072/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
addicional del nou govern. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2073/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
de direccions generals. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
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RGE núm. 2074/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alts
càrrecs. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2075/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partida per
al finançament de llibres de text. (Mesa de 26 de setembre del
2007).

RGE núm. 2107/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Setmana Europea de la mobilitat a Formentera. (Mesa de 26
de setembre del 2007).
RGE núm. 2108/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Consorci Formentera Desenvolupament. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).

RGE núm. 2076/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
que es negocia del conveni de carreteres del 2004. (Mesa de
26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2077/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abonament
dels 206 milions d'euros del conveni de carreteres del 2004.
(Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2078/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
demanades a la primera reunió de la comissió mixta. (Mesa de
26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2079/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió de
13 milions d'euros a Menorca. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
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Palma, a 26 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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Té previst la Conselleria d'Educació i Cultura millorar el
sistema d'adjudicació de places per a interins de cara als cursos
vinents?
Palma, a 18 de setembre del 2007.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

RGE núm. 2080/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a planta
potabilitzadora de Sant Climent. (Mesa de 26 de setembre del
2007).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2081/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute en
matèria d'inversió social. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2082/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla de l'Hospital de Formentera. (Mesa de 26 de setembre
del 2007).
RGE núm. 2103/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
projecte d'aprofitament integral de les aigües depurades pel
reg a Formentera (I). (Mesa de 26 de setembre del 2007).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines mesures es pensen prendre des la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal d'accelerar la cessió de terrenys per
part de l'Ajuntament d'Eivissa, necessaris per construir-hi les
dues escoles que hi fan falta.
Palma, a 18 de setembre del 2007.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

RGE núm. 2104/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
projecte d'aprofitament integral de les aigües depurades pel
reg a Formentera (II). (Mesa de 26 de setembre del 2007).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2105/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
projecte d'aprofitament integral de les aigües depurades pel
reg a Formentera (III). (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2106/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures de prevenció contra la plaga de l'arna de la tomata
(Tuta absoluta). (Mesa de 26 de setembre del 2007).

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst la Conselleria de Turisme desenvolupar un pla
específic per captar el mercat nord-americà més enllà dels actes
duts a terme en colAlaboració amb l'Institut d'Estudis Baleàrics?

120

BOPIB núm. 12 - 28 de setembre del 2007

Palma, a 18 de setembre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

Quina és la relació de solars oferts pels ajuntaments de l'illa
d'Eivissa per destinar a la construcció de centres educatius des
de l'any 2002 fins al 2007 inclòs? Especificau-ne quina és la
ubicació de cada un dels terrenys i quina és la superfície.
Palma, a 19 de setembre del 2007.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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.
H)

Quin pla específic té pensat la Conselleria de Turisme per
aplicar a la promoció del turisme francès?
Palma, a 18 de setembre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 escrita.
Quina és la relació de solars oferts pels ajuntaments de l'illa
d'Eivissa per destinar a la construcció d'habitatges de protecció
oficial des de l'any 2002 fins al 2007 inclòs? Especificau-ne
quina és la ubicació de cada un dels terrenys i quina és la
superfície.

E)
Palma, a 19 de setembre del 2007.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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 és, a dia d'avui, l'estructura orgànica de la Conselleria
de Turisme? Amb relació detallada d'alts càrrecs, assessors i
personal eventual de confiança.
Palma, a 18 de setembre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'expedient d'actualització de les
dades dels plans d'ordenació de l'oferta turística que va acordar
la Mesa de Turisme a l'anterior legislatura?
Palma, a 18 de setembre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
No considera el conseller de Mobilitat que la quantitat de
390 milions d'euros que demanà el senador Sampol a la
ministra de Foment per a inversions ferroviàries és suficient per
a les inversions previstes en el Pla de transports de les Illes
Balears?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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.

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 escrita.

Quina és actualment la plantilla del 061 a les Illes Balears?
Indicau-ne el nom i el lloc de treball que ocupen.
Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)

Quina és actualment la plantilla d'atenció primària a les Illes
Balears? Indicau-ne el nom i el lloc de treball que ocupen.
Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.
Quina empresa ha realitzat l'enquesta encarregada pel
Govern de les Illes Balears en relació a la construcció d'un
hospital a Son Espases?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 escrita.
Quina ha estat la despesa per receptes a les Illes Balears per
àrees sanitàries durant els mesos de juliol i agost passats?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost ha tengut l'enquesta encarregada pel Govern de
les Illes Balears en relació a la construcció d'un hospital a Son
Espases?

M)

Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.
Quina ha estat la despesa per medicaments a les Illes
Balears per àrees sanitàries durant els mesos de juliol i agost
passats?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quantes persones s'han acollit a la subvenció de pròtesi
dental per a majors de 65 anys d'ençà de la seva entrada en
vigor?

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.
Quines són les dades tècniques de l'enquesta encarregada
pel Govern de les Illes Balears en relació a la construcció d'un
hospital a Son Espases?

Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
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de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

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

Quantes persones s'han acollit a la subvenció de pròtesi
dental per a majors de 65 anys d'ençà de la seva entrada en
vigor?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.
Quina és actualment la plantilla de l'Hospital de Son
Llàtzer? Indicau-ne el nom i el lloc de treball que ocupen.
Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és actualment la plantilla de l'Hospital d'Inca?
Indicau-ne el nom i el lloc de treball que ocupen.
Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
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.
Quina és actualment la plantilla de l'Hospital de Menorca
(Mateu Orfila)? Indicau-ne el nom i el lloc de treball que
ocupen.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

T)
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.
Y)

Quina és actualment la plantilla de l'Hospital de Son
Dureta? Indicau-ne el nom i el lloc de treball que ocupen.
Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.
Quina és actualment la plantilla de l'Hospital d'Eivissa?
Indicau-ne el nom i el lloc de treball que ocupen.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

U)
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.
Z)

Quina és actualment la plantilla de l'Hospital de Manacor?
Indicau-ne el nom i el lloc de treball que ocupen.
Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 PIB de la comunitat autònoma de les Illes
Balears segons el conseller d'Economia i Hisenda?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
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.

AE)
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 terminis té prevists el Govern per al "Pla de
competitivitat de l'economia balear"?

Quantes autoritzacions d'endeutament ha fet el Govern
balear al Consell de Mallorca?

Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
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.

AF)
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 iniciatives té previstes el Govern quant a R+D+I?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

Com té previst el Govern millorar el finançament dels
consells insulars?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
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 autoritzacions d'endeutament ha fet el Govern
balear al Consell de Menorca?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

AG)
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.
Com té previst el Govern millorar el finançament dels
ajuntaments?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
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 autoritzacions d'endeutament ha fet el Govern
balear al Consell d'Eivissa.
Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

AH)
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 reunions de la comissió mixta d'Economia i
Hisenda té previstes el Govern i en quines dates?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
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.

AM)
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 quins projectes destinarà el Govern l'endeutament
addicional de 130 milions d'euros solAlicitat al Ministeri
d'Economia?

De quina partida pressupostària del pressupost del 2006
pensa el Govern de les Illes Balears finançar la gratuïtat dels
llibres de text per a l'any 2006?

Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
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.

AN)
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 despesa addicional per a la comunitat autònoma i per
a l'exercici 2006 ha suposat la nova estructura del Govern?

Quina quantitat està negociant el conseller d'Economia amb
el Govern central del conveni de 206 milions signat l'any 2004?

Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
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.

AO)
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 directors generals ha incrementat el Govern en
relació a la legislatura anterior?

Creu el conseller d'Economia que el Govern central hauria
de pagar a la nostra comunitat autònoma els 206 milions
d'euros del conveni de carreteres signat l'any 2004?

Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
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 alts càrrecs ha nomenat el Govern des de la seva
constitució fins a la data d'avui?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

AP)
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 inversions ha demanat el conseller d'Economia a la
primera reunió de la comissió mixta?
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Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
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.
Estaven ja pressupostats per l'anterior executiu els prop de
13 milions d'euros que la conselleria d'Educació i Cultura
anuncià com a inversió per a Menorca?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
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.
Té previst la Conselleria de Medi Ambient subvencionar la
totalitat del pressupost de la planta potabilitzadora de Sant
Climent de Maó?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
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 quins terminis i dates abonarà el Govern el deute en
matèria d'inversió social al Consell de Menorca?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
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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Quina és actualment la plantilla de l'Hospital de
Formentera? Indicau-ne el nom i el lloc de treball que ocupen.
Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
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 tràmits ha seguit el projecte d'aprofitament integral
de les aigües depurades pel reg a Formentera al Ministeri
d'Agricultura i al Govern de les Illes Balears?
Palma, a 21 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
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 termini d'execució, el pressupost final i la
planificació de les obres del projecte d'aprofitament integral de
les aigües depurades pel reg a Formentera?
Palma, a 21 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
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.
Per quin motiu s'ha decidit que els habitants de La Mola,
zona on l'agricultura és important, no es puguin aprofitar del
projecte d'aprofitament integral de les aigües depurades pel reg
a Formentera?
Quin era el cost de portar l'aigua depurada a la població de
La Mola?
Palma, a 21 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
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 mesures de tractament i prevenció ha pres la
Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears perquè la plaga de l'arna de la tomata (Tuta absoluta)
que afecta l'illa d'Eivissa no es continuï estenent?
Palma, a 21 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2122/07, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures per a la descontaminació dels pous de Santa
Gertrudis a Eivissa. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2129/07, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSMVerds, relativa a fira Art Colonge. (Mesa de 26 de setembre
del 2007).
RGE núm. 2132/07, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
futur del Palma Arena. (Mesa de 26 de setembre del 2007).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
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 actuacions ha desenvolupat la Conselleria de
Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern de les Illes
Balears a Formentera durant la Setmana Europea de la
mobilitat?
Palma, a 21 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
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 són els membres titulars i suplents designats pel
Govern de les Illes Balears al Consorci Formentera
Desenvolupament?
Quin criteri ha seguit el Govern de les Illes Balears per a la
designació d'aquests representants?
Palma, a 21 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

RGE núm. 2133/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures sanitàries en medicina primària a Menorca.
(Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2134/07, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inundacions del metro de Palma (I). (Mesa de 26 de setembre
del 2007).
RGE núm. 2135/07, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inundacions del metro de Palma (II). (Mesa de 26 de
setembre del 2007).
RGE núm. 2136/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures educatives a Eivissa. (Mesa de 26 de setembre
del 2007).
RGE núm. 2138/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a hospital de referència d'acord amb els estàndards de
qualitat. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2139/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment de la disposició transitòria novena de l'Estatut
d'Autonomia. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2140/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a continuïtat
del centre d'alt rendiment de tennis a Manacor. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).
RGE núm. 2141/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a causes de
la inundació de determinades estacions del metro de Palma.
(Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2142/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
al metro de Palma des de la inundació del passat 21 d'agost.
(Mesa de 26 de setembre del 2007).
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RGE núm. 2143/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament indefinit del metro. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines mesures pensa prendre la Conselleria de Salut i
Consum per tal de palAliar el dèficit amb infraestructures
sanitàries en medicina primària al Llevant de Menorca?

A)

Palma, a 25 de setembre 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 oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines mesures té pensades posar en marxa la Conselleria
de Medi Ambient per descontaminar els pous de Santa
Gertrudis d'Eivissa que havien estat descontaminats segons
l'anterior govern?
Palma, a 2 d'octubre del 2007.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

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 Ple.
És cert que el metro de Palma podria haver reiniciat el seu
servei l'endemà de la inundació, tal i com s'ha afirmat per part
del PP?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 25 de setembre del 2007.
La diputada:
Rosa M Alberdi i Castell.

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.
Quina incidència ha tingut la celebració de la fira Art
Colonge?
Palma, a 26 de setembre del 2007.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
És cert que les inundacions del metro de Palma del passat
dia 22 de setembre només varen afectar els passos inferiors que
connecten les andanes, tal i com ha manifestat el PP?

C)

Palma, a 25 de setembre del 2007.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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.
Quina orientació pensa donar la Conselleria d'Esports i
Joventut a la gestió del Palma Arena?
Palma, a 26 de setembre del 2007.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

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.
En quina situació ha trobat les infraestructures educatives
a l'illa d'Eivissa?
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Palma, a 25 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep M Costa i Serra.

Coneix el Govern les causes reals de la inundació de
determinades estacions del metro de Palma?
Palma, a 26 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quin termini pensa el Molt Hble. Sr. President del
Govern que les Illes Balears tendran un hospital de referència
d'acords amb els estàndards de qualitat que ens mereixem?
Palma, a 24 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.
Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears des de la inundació del metro de Palma el passat dia 21
d'agost?
Palma, a 25 de setembre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 valoració fa el Molt HBle. Sr. President del Govern
del compliment de la disposició transitòria novena de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears?
Palma, a 24 de setembre del 2007.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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.
Quins han estat els defectes estructurals que han provocat
el tancament indefinit del metro de Palma?
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Pensa el Govern de les Illes Balears donar continuïtat al
Centre d'alt rendiment de tennis a Manacor fent la segona fase
del projecte?

RGE núm. 1967/07, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a plaça
de tècnic de política lingüística a Eivissa, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).

Palma, a 25 de setembre del 2007.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació

RGE núm. 2017/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute del
Govern central de 1.000 milions d'euros, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 26 de setembre
del 2007).

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

RGE núm. 2018/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
paralització de l'hospital de referència, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
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RGE núm. 2019/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per a la sequera, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 26 de setembre del 2007).

RGE núm. 2094/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ús del cotxe oficial, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 26 de setembre del 2007).

RGE núm. 2020/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a extracció
de coral vermell, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 26 de setembre del 2007).

RGE núm. 2095/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a invitacions
per a la V jornada de debat sobre el Pla de turisme 2020, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).

RGE núm. 2021/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifes
elèctriques especials agrícoles, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2022/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empresaris afectats per l'enfonsament del vaixell Don Pedro,
a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).
RGE núm. 2023/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a afectats
pel tall de subministrament elèctric a l'illa de Mallorca, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).
RGE núm. 2024/07, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estrelles mediàtiques per a promoció turística, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
RGE núm. 2025/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
soterrament del tren al seu pas per Inca i Manacor, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).
RGE núm. 2026/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesa de
turisme, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
26 de setembre del 2007).

RGE núm. 2096/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de 850 habitatges de promoció pública a Son
Busquets, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2097/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni per a la cessió o compra de Son Busquets, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).
RGE núm. 2098/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atenció prioritària a la salut de la dona, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
RGE núm. 2099/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
gerent a l'hospital de Son Dureta, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

RGE núm. 2027/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis
d'usos a establiments hotelers, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 26 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 a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.

RGE núm. 2028/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
Palau de Congressos a Palma, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 26 de setembre del 2007).

Quan es tornarà a crear aquesta plaça de tècnic/a en política
lingüística, recentment suprimida a Eivissa?
Palma, a 18 de setembre del 2007.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

RGE núm. 2029/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IVA
turístic, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
26 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
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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)

Considera el Govern de les Illes Balears que el Govern de
l'Estat té un deute amb la comunitat autònoma de 1.000 milions
d'euros?
Palma, a 11 de setembre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

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 comissió.
Ha previst el Govern prendre alguna iniciativa per tal
d'aconseguir que les tarifes elèctriques per als agricultors especialment el regadiu- es mantinguin de manera definitiva?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 11 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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.

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

Quin cost tendrà per als ciutadans de Balears la paralització
provisional del nou hospital de referència de les Illes Balears?
Palma, a 11 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines mesures prendrà la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia per tal de compensar les pèrdues econòmiques
sofertes pels petits comerciants, restauradors i altres empresaris
afectats per l'enfonsament del vaixell Don Pedro al Parc natural
de Ses Salines d'Eivissa?

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 comissió.
Té previst la Conselleria d'Agricultura i Pesca prendre
mesures per tal de defugir els perjudicis produïts per la sequera
al sector de cultius de secà de les Illes Balears?
Palma, a 11 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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

Palma, a 11 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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 comissió.
Quines mesures prendrà la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia per tal que els afectats (empreses i particulars) pel tall
de llum produït el 30 de juliol passat siguin compensats per les
pèrdues econòmiques sofertes?

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 comissió.
Té previst la Conselleria d'Agricultura i Pesca prendre
mesures per tal de defugir l'extracció de coral vermell a les
aigües interiors de les Illes Balears?

Palma, a 11 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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

Palma, a 11 de setembre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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

Palma, a 11 de setembre del 2007.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines gestions de seguiment ha fet, fins a dia d'avui, la
Conselleria de Turisme respecte de l'execució del projecte de
Palau de Congressos a la ciutat de Palma?

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.
Pensa el Govern de les Illes Balears soterrar el tren al seu
pas per Inca i Manacor?
Palma, a 11 de setembre del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

Palma, a 18 de setembre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 oral davant comissió.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines gestions ha dut a terme ja la Conselleria de Turisme
per recuperar l'anomenat IVA turístic a les Illes Balears?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines intencions manté el Govern respecte de la
continuació de les tasques empreses per la Mesa de Turisme en
l'anterior legislatura?

Palma, a 18 de setembre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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

Palma, a 18 de setembre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 comissió.
És cert que el conseller de Mobilitat fa anar el cotxe oficial
al seu domicili de Llubí per tal que el porti a l'estació d'aquest
municipi per agafar el tren?

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 comissió.
Quina opinió té el conseller de Turisme respecte de la
possibilitat de permetre canvis d'usos a establiments hotelers
per afavorir la reconversió hotelera?

Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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

Palma, a 18 de setembre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 comissió.
Per quin motiu no s'ha cursat cap invitació al Grup
Parlamentari Popular per assistir a la V Jornada de debat sobre
el Pla de Turisme 2020 celebrada a Palma dia 19 de setembre
del 2007?
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Palma, a 18 de setembre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

Pensa el conseller de Salut que l'hospital de Son Dureta no
precisa gerent?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

Està d'acord el conseller d'Habitatge que es construeixin
850 habitatges de promoció pública a Son Busquets?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

RGE núm. 1972/07, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a inversions ferroviàries.
(Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 1994/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a supressió de passos a nivell. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quan pensa el conseller d'Habitatge signar el conveni amb
el Ministeri de Defensa per a la cessió o la compra de Son
Busquets i Son Simonet?

RGE núm. 1995/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cogestió aeroportuària. (Mesa de 26 de setembre del
2007).
RGE núm. 2002/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elecció del director general de l'Ens Radiotelevisió
de les Illes Balears IB3. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2003/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències als consells insulars. (Mesa
de 26 de setembre del 2007).

Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

Palma, a 26 de setembre del 2007.
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.
S)
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.
Creu el conseller de Salut que és prioritària l'atenció a la
salut de la dona?
Palma, a 20 de setembre del 2007.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Les Illes Balears pateixen un important dèficit de transport
públic en proporció a la densitat de trànsit que suporten. El
Govern de les Illes Balears vol impulsar el transport colAlectiu
d’acord amb les actuals necessitats de mobilitat de la població
i escometre ambiciosos projectes per palAliar aquesta mancança,
com és ara, el desplegament del tren fins a Alcúdia i Artà i
actuacions tramviàries a la badia de Palma.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

El vigent Pla director sectorial de Transports de les Illes
Balears determina que s’ha de potenciar i incrementar el
transport colAlectiu, amb especial atenció al ferrocarril per al
transport interurbà i al tramvia per al transport urbà.
El Govern de l’Estat du a terme un ambiciós Pla de
Transports que no inclou les Illes Balears. Això no obstant, el
Ministeri de Foment ha expressat el seu compromís d’aprovar
un conveni d’inversions a les Illes Balears. De fet, el principi
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constitucional de solidaritat interterritorial compromet l’Estat
a garantir el finançament de la prestació dels serveis públics i
a minimitzar els costos de la insularitat. Aquest compromís va
esdevenir obligació legal en virtut de la Llei 30/98, de 29 de
juliol, de règim especial de les Illes Balears, la qual a l'article
10 -inclòs en el títol I sobre transports i comunicacionsestableix que el Govern de l’Estat colAlaborarà amb el Govern
de les Illes Balears en la potenciació del transport ferroviari.
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La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Proposició no de llei

Exposició de motius

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una planificació d’inversions ferroviàries a
Mallorca, d’acord amb les previsions del Pla director sectorial,
incloent l’arribada del tren a Alcúdia i Artà i el transport
ferroviari per a la badia de Palma.

La cogestió dels aeroports de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa és un tema cabdal per a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a signar un conveni
ferroviari, ampli i ambiciós, per palAliar el dèficit històric
d’inversions estatals i contribuir a una aposta decidida pel
transport colAlectiu.

Durant el període 2003-2007 el Govern de les Illes Balears
va constituir un òrgan, el Comitè assessor en matèria de
cogestió aeroportuària, que, amb una composició molt ampla
-ajuntaments, consells insulars, companyies aèries, empresaris,
sindicats...-, va consensuar un document de mínims sobre el
model de cogestió aeroportuària per a les Illes Balears.
Malgrat la feina feta i les promeses electorals, el Govern
d’Espanya no ha donat cap passa en aquest sentit.

Palma, a 18 de setembre del 2007.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Per això el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei

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.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, amb caràcter d’urgència, demani al Govern
d’Espanya la instauració d’un model de cogestió aeroportuària
per als tres aeroports de les Illes Balears en base al model
aprovat pel Comitè assessor en matèria de cogestió
aeroportuària.
Palma, a 18 de setembre del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Exposició de motius
Durant el període 2003-2007 el Govern de les Illes Balears
va afrontar una important tasca de supressió de passos a nivell
a tota la línia ferroviària que ha suposat una millora evident en
la seguretat ferroviària i en la seguretat de vianants i vehicles
que hi circulaven. Can Maiol, Sa Cabana, Es Caülls, Marratxí,
Consell, Binissalem, Inca, Manacor, Sa Bomba i Son Sureda
són exemples de la feina que es va fer en aquest sentit.
Atesa la necessitat de continuar amb aquesta tasca, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent

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.

Proposició no de llei
Exposició de motius
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar la política de supressió de passos a nivell
a les línies Palma-Inca i Palma-Manacor, especialment al pas
a nivell de Petra.
Palma, a 18 de setembre del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

Atès que l’actual president del Govern de les Illes Balears
i la seva formació política ha expressat en diverses ocasions la
necessitat de consensuar amb totes les forces de l’arc
parlamentari balear la direcció de l’ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears IB3.
Atès el que disposa el títol V de l’Estatut d’Autonomia en
el sentit que les institucions de les Illes Balears garantiran la

134

BOPIB núm. 12 - 28 de setembre del 2007

imparcialitat, la pluralitat i la veracitat informativa dels mitjans
públics de comunicació.
Atès que l’actual equip de l’esmentat ens no ha estat triat
amb els criteris defensats abans d’arribar el Govern i que fins
i tot en el seu programa electoral recollia la necessitat que el
director de l’Ens fos triat per majoria més que qualificada.
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 que consensuï amb la resta de formacions polítiques
amb representació parlamentària i especialment amb l’únic
grup de l’oposició, el nomenament del director de l’ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3, abans de finalitzar
l’any 2008; en compliment del que disposa l’Estatut
d’Autonomia en el seu títol V i els compromisos adquirits pel
mateix president del Govern, a fi que el Parlament pugui
procedir al seu nomenament en el termini esmentat.
Palma, a 19 de setembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en compliment de les previsions estatutàries,
traspassi la competència en matèria de transport terrestre al
Consell de Mallorca en data d’1 de gener del 2008.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en compliment de les previsions estatutàries,
traspassi la competència en matèria d’agricultura al Consell de
Mallorca en data d’1 de gener del 2008.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en compliment de les previsions estatutàries,
traspassi les competències en matèria de política de gènere,
conciliació de la vida familiar i laboral i dona als consells de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera en data d’1 de
gener del 2008.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en compliment de les previsions estatutàries,
traspassi les competències de caça, regulació, vigilància i
aprofitament de recursos cinegètics als consells de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera en data d’1 de gener del
2008.
Palma, a 18 de setembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
Atesa la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, que preveu a l’article 70 que les matèries de promoció
i ordenació turística, transport terrestre, agricultura, polítiques
de gènere i caça, entre d’altres, són competència dels consells
insulars; atès el que disposa la disposició addicional cinquena
de l’Estatut quant al traspàs de competències als consells
insulars; i atès el fet que les competències esmentades no han
estat encara transferides a tots els consells insulars.
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 que, en compliment de les previsions estatutàries,
traspassi les competències en matèria de promoció turística als
consells de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera en
data d’1 de gener del 2008.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en compliment de les previsions estatutàries,
traspassi la competència en matèria d’ordenació turística al
Consell de Mallorca en data d’1 de gener del 2008.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1993/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2004/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències en matèria de promoció i
ordenació turística als consells insulars, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2005/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències en matèria de transport
terrestre als consells insulars, amb solAlicitud de tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 26 de setembre del 2007).
RGE núm. 2006/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències en matèria d'agricultura
als consells insulars, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 26
de setembre del 2007).
RGE núm. 2007/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències en matèria de polítiques de
gènere als consells insulars, amb solAlicitud de tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 26 de setembre del 2007).
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RGE núm. 2008/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències en matèria de caça als
consells insulars, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 26
de setembre del 2007).
RGE núm. 2101/07, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a mesures de protecció per a
les poblacions de tonyina vermella, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de
setembre del 2007).
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Exposició de motius
Atesa la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, que preveu a l’article 70 que la informació turística,
l'ordenació i la promoció turística són competència dels
consells insulars i atès el que disposa la disposició addicional
cinquena de l’Estatut quant al traspàs de les competències als
consells insulars.
Atès el fet que les competències en matèria d’ordenació
turística han estat ja transferides als consells de Menorca i
d'Eivissa i Formentera i que resta pendent la transferència al
Consell de Mallorca.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei

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 comissió.
Exposició de motius
Atès que l’Estatut d’Autonomia aprovat l’1 de març
estableix a la disposició transitòria novena l’obligació per part
de l’Estat d’invertir al voltant de 2.500 milions d’euros en set
anys i sempre que les Corts Generals no aprovin la modificació
de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les
Illes Balears; atès que aquest article fou objecte d’especial
negociació i consens.
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1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en compliment de les previsions estatutàries,
traspassi les competències en matèria de promoció turística als
consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera en data d’1 de gener del 2008.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en compliment de les previsions estatutàries,
traspassi la competència en matèria d’ordenació turística al
Consell de Mallorca, en data d’1 de gener del 2008.
Palma, a 18 de setembre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el si de la Comissió Mixta d’Economia i
Hisenda entre l’Estat i la comunitat autònoma de les Illes
Balears establerta a l’Estatut d’Autonomia, proposi la partida
per a l’any 2008 i que aquesta es concreti en els pressuposts
generals de l’Estat per a les Illes Balears amb una quantitat al
voltant de 600 milions d’euros.
Palma, a 18 de setembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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 comissió.
Exposició de motius
Atesa la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, que preveu a l’article 70 que el transport terrestre és
competència dels consells insulars i atès el que disposa la
disposició addicional cinquena de l’Estatut quant a traspàs de
competències als consells insulars.

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 comissió.

Atès el fet que les competències en matèria de transport
terrestre han estat transferides ja als consells insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera i que resta pendent la
transferència al Consell de Mallorca.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
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Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en compliment de les previsions estatutàries,
traspassi les competències en matèria de transport terrestre al
Consell de Mallorca, en data d’1 de gener del 2008.
Palma, a 18 de setembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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

Atès el fet que les competències en matèria de polítiques de
gènere, conciliació de la vida familiar i laboral i dona no han
estat transferides als consells insulars.
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 que, en compliment de les previsions estatutàries,
traspassi les competències en matèria de polítiques de gènere,
conciliació de la vida familiar i laboral i dona als consells
insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, en
data d’1 de gener del 2008.

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.

Palma, a 18 de setembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Exposició de motius
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Atesa la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, que preveu a l’article 70 que el transport terrestre és
competència dels consells insulars i atès el que disposa la
disposició addicional cinquena de l’Estatut quant a traspàs de
competències als consells insulars.
Atès el fet que les competències en matèria d’agricultura
han estat ja transferides als consells insulars de Menorca i
d'Eivissa i Formentera i que resta pendent la transferència al
Consell de Mallorca.
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 que, en compliment de les previsions estatutàries,
traspassi les competències en matèria d’agricultura al Consell
de Mallorca, en data d’1 de gener del 2008.
Palma, a 18 de setembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Exposició de motius
Atesa la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, que preveu a l’article 70.20 que les polítiques de
gènere, conciliació de la vida familiar i laboral i dona són
competència dels consells insulars i atès el que disposa la
disposició addicional cinquena de l’Estatut quant a traspàs de
competències als consells insulars.

F)
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
Atesa la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, que preveu a l’article 70.17 que la caça, la regulació,
la vigilància i l’aprofitament de recursos cinegètics són
competència dels consells insulars, i atès el que disposa la
disposició addicional cinquena de l’Estatut quant al traspàs de
les competències als consells insulars.
I atès el fet que les competències en matèria de caça,
regulació, vigilància i aprofitament de recursos cinegètics no
han estat transferides als diferents consells insulars.
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 que, en compliment de les previsions estatutàries,
traspassi les competències en matèria de caça, regulació,
vigilància i aprofitament de recursos cinegètics als consells
insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera en
data 1 de gener del 2008.
Palma, a 18 de setembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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1.1. Reduir el volum total autoritzat de pesca de tonyina
vermella a la Mediterrània i a l’Atlàntic oriental.
1.2. Reduir les quotes autoritzades per país, així com fer
complir l’actual talla mínima dels exemplars, que ha de ser
de 30 kg.
1.3. Crear àrees d’especial protecció per a la tonyina
vermella, allà on només se’n puguin pescar amb sistemes
tradicionals.
1.4. Establir una veda temporal per al període de
reproducció -de maig a juliol, tots dos inclosos-, de manera
especial per a la pesca d’encerclament.
1.5. Millorar el sistema estadístic i de seguiment de les
captures.
1.6. Interrompre les ajudes de la Unió Europea a la
indústria de l’engreix de la tonyina i a la pesca
d’encerclament.
1.7. Prohibir la instalAlació de noves granges d’engreix de
tonyina.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Economia.
Exposició de motius
La situació de les poblacions de tonyina vermella (Thunnus
thynnus) al Mediterrani i a l’Atlàntic oriental és alarmant.
D’acord amb les informacions que ofereixen institucions
científiques i organitzacions ecologistes de prestigi, durant els
darrers deu anys les captures han tingut un dràstic descens
proper al 85%. Aquesta situació és prou evident a les aigües
properes a les Illes Balears: segons dades aportades per
WWF/Adena l’any 1995 les flotes espanyola i francesa van
capturar en aquesta zona unes 14.699 tones, mentre que el 2006
les mateixes aigües només han proporcionat 2.270 tones. Hi ha
altres indicadors de la gravetat de la situació: fins fa 20 anys a
les almadraves hi entraven tonyines amb un pes mitjà de 500
quilos, mentre que ara el pes mitjà és de 150 quilos.

2. Remetre còpies d’aquest acord als departaments
responsables de la matèria del Govern espanyol i de la
Comissió Europea i al Secretariat de la Comissió internacional
per a la conservació de la tonyina atlàntica.
Palma, a 21 de setembre del 2007.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Les pràctiques de pesca abusives posen les poblacions de
tonyina vermella al caire de l’extinció. Les quotes de captures
establertes per països no són respectades: les instàncies
científiques calculen volums d’extracció molt superiors als que
permetrien les quotes.
Una part substancial de la reducció de les poblacions obeeix
a la pesca ilAlegal i pirata. Moltes embarcacions de pesca
operen sota banderes de conveniència de països que no
controlen el compliment de la normativa internacional. És
freqüent la pràctica de tècniques prohibides i de gran impacte,
com és la utilització d’avionetes i de radars per a la localització
dels bancs de tonyines.
En aquests darrers anys ha tingut un impacte especialment
devastador la pesca d’encerclament i la proliferació de les
granges d’engreix. El creixement d’aquesta indústria ha estat
molt ràpid, ja que es tracta d’un negoci d’alta rendibilitat. En
cap cas no pot ser considerada com una tècnica d’aqüicultura,
atès que les tonyines són capturades en alta mar. Les seves
conseqüències ecològiques fan urgent la seva regulació i el seu
control.
La pesca abusiva de la tonyina vermella té, a més del risc
d’exhauriment de les poblacions, altres impactes ambientals,
com l’alteració dels ecosistemes litorals causada per les granges
d’engreix i la sobreexplotació de les espècies usades com a
aliment. També provoca impactes socioeconòmics, com les
pèrdues causades a les flotes artesanals que des de fa anys
practiquen la pesca amb mètodes artesanals com l’almadrava.
Per tots aquests motius, el Parlament de les Illes Balears
adopta el següent acord:
1. El Parlament de les Illes Balears solAlicita a l’Estat espanyol,
a la Unió Europea i a la Comissió internacional per a la
conservació de la tonyina atlàntica l’adopció de les mesures
següents:
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 1630/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a concurs per a
les barques de primera i última hora del dia a Formentera.
(BOPIB núm. 9, de 7 de setembre del 2007).
El concurs s'ha resolt, i l'adjudicació ha recaigut en les
companyies navilieres següents i per les quanties que
s'indiquen:
Lot 1: Eivissa-Formentera. Eurolíneas Marítimas, SA
(Balearia)
Servei diari: 21.30 hores. Període: 16-08-2007 a 15-08-2009.
Preu unitari: 500 euros/viatge.
Anualitats:
2007
67.500 euros
2008
180.000 euros
2009
112.500 euros
Total plurianual:
360.000 euros
El contracte es va signar el 14-08-2007.
Lot 2: Formentera-Eivissa. Concesiones Marítimas Ibicencas,
SA (Sercomisa)
Servei diari a la demanda: 06.00 hores. Període: 16-08-2007 a
15-08-2009.
Preu unitari: 850 euros/viatge.
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114.750 euros
306.000 euros
191.250 euros
Total plurianual:
612.000 euros
El contracte es va signar el 14-08-2007.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

2007
2008
2009

Palma, 13 de setembre del 2007.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 1668/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
creació de consolats. (BOPIB núm. 9, de 7 de setembre del
2007).
El Decret 11/2007, de 12-07-07, BOIB núm. 104, pel qual
s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de
les conselleries, a l'article 2 apartat d) estableix que són
competència de la Conselleria de Presidència la Direcció
General d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea: la
projecció exterior dels interessos autonòmics, la participació en
la política internacional de l'Estat, les relacions amb la Unió
Europea, les oficines de representació i les comunitats balears
a l'exterior.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 2009/07, del Grup Parlamentari Popular,
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
26 de setembre del 2007, conformement amb l'establert per 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 Sr. Director General de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les
mesures i previsions en relació amb la programació i
l'organigrama.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ
Per tant, consideram que no és competència d'aquesta
conselleria la resposta a la Pregunta 1668/07.
Palma, 14 de setembre del 2007.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1670/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
consolats "itinerants" a les Illes Balears. (BOPIB núm. 9, de
7 de setembre del 2007).

Ordre de Publicació
A)
Tramitació davant la Comissió no permanent de Salut per
a les proposicions no de llei RGE núm. 1690/07 i 1691/07.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de setembre del 2007, atès l'escrit RGE núm. 1986/07,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, acordà que les
proposicions no de llei esmentades, relatives a millora de
l'atenció primària i a pacte per a la salut dels ciutadans de les
Illes Balears, respectivament, (BOPIB núm. 9, de 7 de
setembre d'enguany) es tramitin davant la Comissió no
permanent de Salut.

El Decret 11/2007, de 12-07-07, BOIB núm. 104, pel qual
s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de
les conselleries, a l'article 2 apartat d) estableix que són
competència de la Conselleria de Presidència la Direcció
General d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea: la
projecció exterior dels interessos autonòmics, la participació en
la política internacional de l'Estat, les relacions amb la Unió
Europea, les oficines de representació i les comunitats balears
a l'exterior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

Per tant, consideram que no és competència d'aquesta
conselleria la resposta a la Pregunta 1670/07.

Tramitació d'urgència per a la Proposició no de llei RGE
núm. 1776/07.

Palma, 14 de setembre del 2007.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de setembre del 2007, atès l'escrit RGE núm. 1996/07,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, 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, acordà
que la proposició no de llei esmentada, relativa a finalització de
les obres de les autovies d'Eivissa-Aeroport i d'Eivissa-Sant
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Antoni (BOPIB núm. 10, de 14 de setembre d'enguany), sigui
debatuda pel procediment d'urgència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvis de membres a diverses comissions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de setembre del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2001/07, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual es comuniquen els canvis següents:
•

•

Comissió de control parlamentari de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears: L'Hble Sra. Antònia
Gener i Bosch en substitució de l'Hble. Sra. Carme Feliu i
Álvarez de Sotomayor.
Comissió no permanent de Salut: L'Hble. Sra. Sandra
Morell i Cuart en substitució de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i
Cabrer.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Any 2008
Gener
Portaveu titular: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Febrer
Portaveu titular: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Març
Portaveu titular: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Abril
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Maig
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Juny
Portaveu titular: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Juliol
Portaveu titular: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Agost
Portaveu titular: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Setembre
Portaveu titular: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Octubre
Portaveu titular: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Novembre
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Desembre
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.

Ordre de Publicació
B)
Nomenament de portaveus titular i suplent del Grup
Parlamentari Mixt per al que queda de legislatura.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de setembre del 2007, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 2039/07, presentat pel Grup Parlamentari
Mixt, mitjançant el qual es comunica el nomenament de
portaveus titular i suplent d'aquest grup per a la resta de la
legislatura, que és el següent:
Any 2007
Octubre
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Novembre
Portaveu titular: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Desembre
Portaveu titular: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.

Any 2009
Gener
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Febrer
Portaveu titular: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Març
Portaveu titular: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Abril
Portaveu titular: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Maig
Portaveu titular: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Juny
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Juliol
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
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Agost
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Setembre
Portaveu titular: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Octubre
Portaveu titular: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Novembre
Portaveu titular: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Desembre
Portaveu titular: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.

Març
Portaveu titular: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Abril
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Maig
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Any 2010
Gener
Portaveu titular: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Febrer
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Març
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Abril
Portaveu titular: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Maig
Portaveu titular: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Juny
Portaveu titular: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Juliol
Portaveu titular: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Agost
Portaveu titular: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Setembre
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Octubre
Portaveu titular: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Novembre
Portaveu titular: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Desembre
Portaveu titular: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.

Any 2011
Gener
Portaveu titular: Hble. Sra. Marian Suárez i Ferreiro.
Portaveu suplent: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Febrer
Portaveu titular: Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra.
Portaveu suplent: Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.

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.
B. El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit RGE núm. 2102/07 de dia 21 de setembre del 2007,
solAlicita el nomenament del Sr. Julián Aguilar Sanahuja,
com a personal eventual adscrita al servei del grup
esmentat.
Tot d'acord amb l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 26
de setembre del 2006 i en ús de les facultats previstes a l’article
5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Julián Aguilar Sanahuja com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C, nivell 23), adscrit al
servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 25 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
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comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 26 de setembre del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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