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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 9 d'octubre del 2007,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1778/07, relativa a cultius transgènics, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears acorda:

1. Declarar les Illes Balears territori lliure de cultius
transgènics.

2. Adreçar-se al Govern de les Illes Balears i al Ministeri
d'Agricultura perquè, en l'àmbit de les competències
respectives, prenguin mesures pertinents per fer aquesta
declaració extensible a tot el territori espanyol."

A la seu del Parlament, 16 d'octubre del 2007.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 9 d'octubre del 2007,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1779/07, relativa a comissió per a l'estudi dels mecanismes
d'intervenció i anàlisi de la societat del coneixement a les Illes
Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears perquè creï una comissió integrada pels experts i
les institucions adients per a l'estudi de la situació, els
mecanismes d'intervenció i anàlisi de la societat del
coneixement a les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 16 d'octubre del 2007.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

d'octubre del 1007, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1692/07,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de reforma
integral de la Platja de Palma.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Turisme, Francesc Buils i Huguet.

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. Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sra.
Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Joan
Flaquer i Riutort i Francesc Buils i Huguet.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2306/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a residència Crist Rei. (BOPIB
13 de 5 d'octubre 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 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2311/07, de
l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
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Parlamentari Popular, relativa a inversions de l'Estat en matèria
de justícia. (BOPIB 13 de 5 d'octubre del 2007).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2313/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a residència decisió definitiva
sobre l'hospital de Son Espases. (BOPIB 13 de 5 d'octubre 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 17 d'octubre 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 9

d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2308/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a hospital de referència.
(BOPIB 13 de 5 d'octubre 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 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2312/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a arguments definitius que han
fonamentat la decisió en relació amb la construcció del nou
hospital de referència. (BOPIB 13 de 5 d'octubre del 2007).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2296/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a regulació de la pesca submarina
a Eivissa i Formentera. (BOPIB 13 de 5 d'octubre del 2007).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2307/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla estatal d'habitatge a les
Illes Balears. (BOPIB 13 de 5 d'octubre del 2007).

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 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2318/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inversió de l'Estat a les Illes
Balears. (BOPIB 13 de 5 d'octubre del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2302/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
endeutament de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOPIB 13 de 5 d'octubre del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2315/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a renúncia del conseller
d'Hisenda a cent milions d'euros dels pressuposts generals de
l'Estat. (BOPIB 13 de 5 d'octubre del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2300/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a obres a Sa Costera.
(BOPIB 13 de 5 d'octubre del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

d'octubre del 2003, rebutjà la Moció RGE núm. 2218/07, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a futur hospital de
referència de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 2310/07.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre del 2007, decaigué la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Hble. Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a direcció de l'EBAP (BOPIB
núm. 13 de 5 d'octubre d'enguany), atesa l'absència d'aquest
diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 2314/07.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre del 2007, queda ajornada la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Hble. Sra. Assumpta Vinent i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nomenament
del Sr. Fernández Terrés com a gerent de l'IBISEC (BOPIB
núm. 13 de 5 d'octubre d'enguany), atès l'escrit RGE núm.
2369/07, presentat pel Govern de les Illes Balears.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2459/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes
Balears, IB3. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

Palma, a 17 d'octubre 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 situació de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes
Balears, IB3.

Atès que el nou director de l'ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears, IB3 ha incomplit reiteradament el que disposa
el títol V de l'Estatut d'Autonomia en relació amb la
imparcialitat que ha d'imperar als mitjans públics de
comunicació.

Ateses les diverses dimissions i cessaments succeïts a l'ens
públic d'ençà de l'entrada del nou director.

Atesa la impressionant baixada d'audiència que ha sofert
l'ens públic d'ençà que se'n va fer càrrec el nou equip directiu.

El Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les
Illes Balears en relació amb l'incompliment del deure
d'imparcialitat de l'ens públic esmentat i, en general, sobre la
situació d'IB3 a l'actualitat.

Palma, a 8 d'octubre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2458/07, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1692/07, relativa a Pla
de reforma integral de la Platja de Palma. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

Palma, a 17 d'octubre 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 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.
1692/07, relativa a Pla de reforma integral de la Platja de
Palma, la moció següent.

Exposició de motius

Atesa la importància que té el Projecte de reforma integral
de la Platja de Palma com a experiència pilot de millora i
rehabilitació de zones turístiques madures en el conjunt de
l'Estat espanyol.

Atès l'alt grau de consens assolit entre totes les institucions
balears i la societat civil quant a les mesures a dur a terme,
reflectides en el document elaborat l'any 2006 i que recull les
101+1 propostes d'actuació.

Atesa la necessitat d'iniciar, com més aviat millor, les
distintes iniciatives recollides en el document per tal de no
retardar més l'execució de tan important projecte.

Atesa la necessària implicació del Govern de l'Estat en un
projecte de finançament elevat i que es justifica en el seu
caràcter pioner i demostratiu de la possibilitat de garantir la
competitivitat futura del sector mitjançant operacions de
rehabilitació i reforma integral.

Atès el fet que l'urbanisme, i per tant els nous coneixements,
no resulten l'instrument més adequat per garantir el finançament
necessari per desenvolupar tan ambiciós projecte.

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

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar de forma decidida el Projecte de reforma
integral de la Platja de Palma i, en particular, a enllestir en un
termini màxim de sis mesos el programa d'actuacions derivat de
l'eventual concurs d'idees urbanístic, a fi de comptar, en aquest
termini, amb un calendari clar d'actuacions concretes a
desenvolupar en els propers anys.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
assumir de forma clara, i amb reflex específic i de caràcter
plurianual a la Llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any
2008, el seu compromís de finançament de les operacions
incloses en el Projecte de reforma integral de la Platja de
Palma, com a mostra palpable del seu interès en l'execució d'un
projecte pioner i de caràcter vital per a la competitivitat futura
del sector turístic.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta totes les institucions
implicades en aquest projecte a no fer ús de l'urbanisme com a
instrument principal de finançament de els actuacions recollides
en el projecte

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2260/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc
contra la sinistralitat laboral. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2261/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de
la sinistralitat laboral a l'obra pública. (Mesa de 17 d'octubre
del 2007).

RGE núm. 2262/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sous dels
batles i regidors. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2263/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
pactades pel Govern per al 2008. (Mesa de 17 d'octubre del
2007).

RGE núm. 2473/07, de l'Hble. Sr. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centres balears a l'exterior. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2497/07, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni de residències. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2498/07, de l'Hble. Sr. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Direcció General de Comunicació. (Mesa de 17 d'octubre
del 2007).

RGE núm. 2499/07, de l'Hble. Sr. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a federalisme medieval. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2500/07, de l'Hble. Sr. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Llei de règim especial. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2501/07, de l'Hble. Sr. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recurs de carreteres. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2502/07, de l'Hble. Sr. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Mesa de turisme. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2503/07, de l'Hble. Sr. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ens públic de Radiotelevisió a les Illes Balears, IB3. (Mesa
de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2504/07, de l'Hble. Sr. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a portaveu del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2505/07, de l'Hble. Sr. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
targeta sanitària. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2506/07, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a competències de justícia. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2507/07, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a competències de justícia. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2508/07, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a competències de justícia. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2509/07, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a transferències als consells insulars. (Mesa de 17 d'octubre
del 2007).

RGE núm. 2510/07, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a presidència de la Comissió parlamentària d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2511/07, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Comissió parlamentària de Reglament. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2512/07, de l'Hble. Sr. Diputat José Maria
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política amb les comunitats balears a l'exterior. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2513/07, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
centre de salut a Ciutadella de Menorca. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2514/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 2.800
milions d'euros de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2515/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobrament
de 2.800 milions d'euros per la comunitat autònoma de les
Illes Balears. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2516/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació
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de doblers del conveni de carreteres. (Mesa de 17 d'octubre
del 2007).

RGE núm. 2517/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació
de doblers del conveni de carreteres. (Mesa de 17 d'octubre
del 2007).

RGE núm. 2518/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accessos al
nou hospital universitari de Son Dureta. (Mesa de 17 d'octubre
del 2007).

RGE núm. 2519/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
treball del Pla d'habitatge. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2520/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a terminis
d'elaboració del Pla d'habitatge. (Mesa de 17 d'octubre del
2007).

RGE núm. 2521/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elements
fonamentals del Pla d'habitatge. (Mesa de 17 d'octubre del
2007).

RGE núm. 2522/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens
entorn al Pla d'habitatge. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2523/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
treball del pacte per a la competitivitat empresarial. (Mesa de
17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2524/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a terminis per
a la concreció del pacte per a la competitivitat empresarial.
(Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2525/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elements
fonamentals del pacte per a la competitivitat empresarial.
(Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2526/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens
entorn del pacte per a la competitivitat empresarial. (Mesa de
17 d'octubre del 2007).

Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures contempla el Pla de xoc contra la
sinistralitat laboral?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures ha pres la Conselleria de Treball i
Formació per tal de reduir la sinistralitat laboral a l'obra
pública?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quins ajuntaments que hagin solAlicitat al Govern que els
pagui el sou del batle o dels regidors amb dedicació exclusiva
no se'ls ha concedit? Per quin motiu?

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

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.

Quines inversions ha pactat el Govern de les Illes Balears
amb el Govern de l'Estat per al proper any 2008?
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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.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Continuarà el Govern de les Illes Balears fomentant
l'enteniment entre els centres de Balears a l'exterior i les
diferents institucions com ara els municipis, les ambaixades, els
consolats, les ONG, els colAlegis, etc., on es troben ubicats?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Està d'acord vostè en la forma que el Govern de l'Estat ha
tractat el Govern i els ciutadans de les Illes Balears, no pagar
el conveni de residències durant tres anys i just arribar vostè
haver-lo liquidat?

Palma, a 15 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

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.

Pensa el president del Govern de les Illes Balears que
l'actual directora general de Comunicació, Sra. Gina Garcias,
que avui ocupa aquest càrrec polític, no posa en evidència que
no era un perfil neutral per dirigir el Centre Territorial de TVE
a les Illes Balears?

Palma, a 15 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Està d'acord el president del Govern de les Illes Balears
amb el federalisme medieval que reivindicà la presidenta del
Consell de Mallorca?

Palma, a 15 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

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.

Quan creu el president del Govern de les Illes Balears que
tindrem una nova llei de règim especial, tal com preveu el nou
Estatut d'Autonomia de les Illes Balears?

Palma, a 15 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

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.

Manté vostè el recurs de carreteres que defensa els anteriors
convenis en aquesta matèria? Com explica vostè que des del
Govern es defensi mentre els tres consells insulars firmen que
es derogui? No creu que el Govern hauria d'haver firmat?

Palma, a 15 d'octubre del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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.

Ressuscitarà i presidirà el president del Govern de les Illes
Balears la Mesa del Turisme tan necessària per a tots?
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Palma, a 15 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Rosa Estarás 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El PSIB-PSOE va prometre al seu programa electoral que
triarien el director general de l'ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears per majoria de dos terços. Per què no ho han
fet? Per què han acomiadat gent per motius polítics? Com
s'explica que l'antic cap de Premsa del Sr. Antich sigui ara
subdirector d'informatius? Què pensen fer en relació amb la
baixada d'audiència d'un 9.5% a un 5%?

Palma, a 15 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Rosa Estarás 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 escrita.

Creu el president del Govern de les Illes Balears que una
persona imputada judicialment ha de ser la portaveu del seu
govern?

Palma, a 15 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Pensa la Conselleria de Salut i Consum posar en marxa la
targeta sanitària per a les Comunitats balears a l'exterior?

Palma, a 3 d'octubre del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan creu el Govern de les Illes Balears que tindrem
transferides les competències de justícia? Té en compte el
Govern de les Illes Balears que hi ha un estudi consensuat amb
el sector que quantifica la transferències en 80 milions d'euros?

Palma, a 3 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

No li sembla al Govern de les Illes Balears que els 100
milions d'euros que el conseller d'Economia va regalar al
Govern de l'Estat haurien ajudat molt en matèria de justícia i
amb els dèficits arrossegats?

Palma, a 3 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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

Quan pensa nomenar el Govern de les Illes Balears el
director de Justícia?

Palma, a 3 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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

Quines transferències pensa fer el Govern de les Illes
Balears als consells insulars? És cert que fins el darrer any
d'aquesta legislatura no es transferiran les competències en
Promoció i Ordenació Turística, tal com afirma el conseller de
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Turisme d'Unió Mallorquina? Si és així, per què la presidenta
del Consell Insular de Mallorca ho promet en el seu primer
discurs d'investidura?

Palma, a 3 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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

Atès que vostè és el responsable de les relacions amb el
Parlament de les Illes Balears, està d'acord a donar la
presidència de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts al Grup
Parlamentari Popular, tal i com era tradició al Parlament?
Considera que és aquest un costum que no s'hauria d'haver
perdut?

Palma, a 3 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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

Està d'acord vostè, com a responsable de les relació amb el
Parlament de les Illes Balears, que la Comissió de Reglament,
en ares de reflectir tot l'arc parlamentari, no ha de ser
monocolor?

Palma, a 3 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
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.

Atès el proper aniversari dels 100 anys de la Casa
Menorquina a Córdoba, pensa el Govern crear la comissió
organitzadora? En cas afirmatiu, hi faran partícip l'oposició?

Palma, a 3 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
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.

Considera el conseller de Salut i Consum que és necessària
la construcció d'un nou centre de salut a Ciutadella de Menorca
a curt o mig termini?

Palma, a 15 d'octubre del 2007.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern
de les Illes Balears té constància que el secretari d'Estat
d'Hisenda hagi signat algun document que asseguri la recepció
de 2.800 milions d'euros a la comunitat autònoma en els
propers set anys?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
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 quantitats anuals cobrarà la comunitat autònoma de
les Illes Balears per arribar als 2.800 milions d'euros que el
president del Govern ha assegurat que es rebran?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
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 passos pensa portar a terme el Govern de les Illes
Balears per negociar amb l'Estat l'antic deute de carreteres que
va esmentar el president del Govern de les Illes Balears a la
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seva entrevista del Diario de Mallorca del passat dia 9
d'octubre?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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.

Quins passos ha portat a terme el Govern de les Illes
Balears per negociar amb l'Estat l'antic deute de carreteres que
va esmentar el president del Govern de les Illes Balears a la
seva entrevista del Diario de Mallorca del passat dia 9
d'octubre?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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.

Considera que el segon cinturó seria positiu perquè
facilitaria l'accés de vehicles al nou Hospital Universitari de
Son Dureta que es portarà a terme a Son Espases?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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.

Quin és el pla de treball que estan duent a terme per fer el
Pla d'habitatge anunciat pel president del Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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.

Quins terminis contemplen per a l'elaboració del Pla
d'habitatge anunciat pel president del Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 considera que són els aspectes fonamentals a incloure
al Pla d'habitatge que ha anunciat recentment el president del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 accions tenen contemplades per cercar el consens
entorn del Pla d'habitatge anunciat recentment pel president de
les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quin és el pla de treball que porten a terme per promoure el
pacte per a la competitivitat empresarial anunciat pel president
del Govern de les Illes Balears?
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Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quins terminis contemplen per establir el pacte per la
competitivitat empresarial anunciat pel president del Govern de
les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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.

Quins considera que són els aspectes fonamentals a incloure
en el Pacte per la competitivitat empresarial anunciat
recentment pel president del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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.

Quines accions tenen contemplades per cercar el consens
entorn del Pacte per la competitivitat empresarial anunciat
recentment pel president del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2477/07, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures contra la sinistralitat laboral a Eivissa. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2555/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a programes de cooperació per als
afectats pel terratrèmol del Perú. (Mesa de 17 d'octubre del
2007).

RGE núm. 2556/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria
Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions del proppassat 4 d'octubre. (Mesa de 17 d'octubre
del 2007).

RGE núm. 2557/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei
del sòl. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2558/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a internacionalització del producte de les Illes
Balears. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2559/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació
econòmica de la Conselleria de Salut i Consum. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2563/07, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
identitat del gerent de l'IBISEC. (Mesa de 17 d'octubre del
2007).

RGE núm. 2564/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manca de metges a Eivissa. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2565/07, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Institut
Ramon Llull. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2566/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
endeutament de la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2567/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data de
caducitat del nomenament del director d'IB3. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2568/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a transferència de justícia. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).
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RGE núm. 2569/07, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
control de fondejos. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

Palma, a 17 d'octubre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures té pensades posar en marxa la Conselleria
de Treball en matèria de prevenció de riscs laborals per lluitar
contra la sinistralitat laboral a Eivissa?

Palma, a 9 d'octubre del 2007.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins són els programes de cooperació elaborats pel
Govern de les Illes Balears en relació amb el terratrèmol del
Perú?

Palma, a 17 d'octubre del 2007.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions va realitzar la consellera d'Interior el
proppassat dia 4 d'octubre amb motiu de la tempesta que va
afectar especialment l'illa de Mallorca?

Palma, a 17 d'octubre del 2007.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com valora el Govern de les Illes Balears que actualment
la comunitat autònoma de les Illes Balears sigui l'única de
l'Estat espanyol que no disposa de llei del sòl?

Palma, a 17 d'octubre del 2007.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins recursos econòmics s'han destinat a la
internacionalització del producte de les Illes Balears l'any
2007?

Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La diputada:
Margalida Mercadal i Mercadal.

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.

Ens pot explicar el conseller en quina situació econòmica va
trobar la Conselleria de Salut i Consum?

Palma, a 17 d'octubre del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu la consellera d'Educació i Cultura negà la
identitat del gerent de l'IBISEC, Sr. Francesc Fernández Terrés
a la darrera sessió plenària?
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Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La diputada:
Assumpta Vinent 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures pensa prendre el Sr. Conseller per
incentivar les places de facultatius a l'Hospital de Can Misses?

Palma, a 16 d'octubre del 2007.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Per quins motius pensa el Govern de les Illes Balears tornar
a formar part de l'Institut Ramon Llull?

Palma, a 16 d'octubre del 2007.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa el conseller de Medi Ambient que l'endeutament
actual de la Conselleria de Medi Ambient és desmesurat?

Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina data de caducitat té el nomenament provisional del
director d'IB3?

Palma, a 17 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin és el principi d'acord a què han arribat el Govern de
les Illes Balears amb el Govern central en relació amb les
transferències de justícia?

Palma, a 16 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Rosa Estarás 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin és el balanç del control de fondejos?

Palma, a 17 d'octubre del 2007.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2460/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a composició
de la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2461/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a incompliment de la llei (I), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 17 d'octubre
del 2007).

RGE núm. 2462/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a incompliment de la llei (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 17 d'octubre
del 2007).

RGE núm. 2463/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a accions dutes a terme en relació amb el traspàs de justícia,
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a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2464/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nomenament del director general de Justícia, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2465/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conclusions de la reunió amb el Ministeri de Justícia, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2466/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a calendari de negociacions per al traspàs de justícia, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2467/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dotació del traspàs de la competència de justícia, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2468/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
delegacions de l'Escola Balear de l'Esport, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2469/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada d'esportistes d'elit de les Illes Balears, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2470/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa de l'esport en edat escolar, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2471/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jocs
escolars, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2472/07, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centre de discapacitats de Menorca, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 17 d'octubre del
2007).

RGE núm. 2489/07, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes a la Protectora menorquina de Córdoba (Argentina), a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2490/07, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

trobada de cases i centres regionals, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2491/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions del
delegat del Govern de les Illes Balears per a la cooperació al
desenvolupament, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2492/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitat
del Govern de tenir un delegat del Govern de les Illes Balears
per a la cooperació al desenvolupament, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 17 d'octubre del
2007).

RGE núm. 2493/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
treball de la Direcció General d'Atenció a la dependència, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2494/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funció de la
Direcció General d'Atenció a la dependència, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2495/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rellevància
de la Direcció General d'Atenció a la dependència, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 17
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2468/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa pilot 'Resolt', a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Formarà part un membre del Grup Parlamentari Popular de
la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda com a òrgan bilateral
de relació entre l'Administració de l'Estat i la comunitat
autònoma?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Creu el Molt Hble. Sr. President del Govern que les lleis
s'han de complir?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina opinió li mereixen les declaracions fetes per un
responsable polític balear que inciten a l'incompliment de la
llei?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 comissió.

Quines són les accions que ha dut a terme el nou govern de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, després de cent dies
en relació amb el traspàs de la competència de justícia?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears nomenar el
director general de Justícia per tal que continuï amb les
negociacions del traspàs de les competències de justícia, que ja
va deixar molt encaminades l'anterior executiu?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 comissió.

Quines són les conclusions de la reunió del passat 11
d'octubre entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de
Justícia, en relació amb les negociacions sobre el traspàs de la
competència de justícia?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quin serà el calendari de les negociacions perquè es
produeixi d'una vegada el traspàs de la competència de justícia?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Quina és la quantitat mitjana anual amb què es preveu que
vagi dotat el traspàs de la competència de justícia?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
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Mantindrà la Conselleria d'Esports i Joventut del Govern de
les Illes Balears les delegacions que l'Escola Balear de l'Esport
té ara a Menorca i a Eivissa?

Palma, a 3 d'octubre del 2007.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

De quina forma pensa materialitzar el conseller d'Esports
del Govern de les Illes Balears la "retirada esportiva digna per
als esportistes d'elit de les Illes Balears"?

Palma, a 3 d'octubre del 2007.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 oral davant comissió.

Fomentarà la Conselleria d'Esports i Joventut del Govern de
les Illes Balears la promoció d'aquells esports que formen part
del programa de l'Esport en edat escolar i que tenen poca
implantació a una determinada illa si així ho solAliciten les
federacions balears esportives?

Palma, a 3 d'octubre del 2007.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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.

Pensa modificar la Conselleria d'Esports i Joventut del
Govern de les Illes Balears la normativa que actualment regeix
el Programa de l'esport i la celebració dels jocs escolars de les
Illes Balears?

Palma, a 3 d'octubre del 2007.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 comissió.

Té previst la Conselleria d'Afers Socials construir el centre
de discapacitats de Menorca?

Palma, a 8 d'octubre del 2007.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines ajudes rebrà la Protectora Menorquina de Córdoba,
per a la celebració del centenari de presència balear a aquesta
ciutat d'Argentina?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
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.

Tendran presència les comunitats balears a l'exterior a la
propera trobada de cases i centres regional?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quines funcions desenvolupa el delegat del Govern de les
Illes Balears per a la cooperació al desenvolupament?
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Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Com justifica la consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració la necessitat del Govern de tenir un delegat del
Govern de les Illes Balears per a la Cooperació al
desenvolupament?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quin és el pla de treball que ha establert la Conselleria
d'Afers Socials, Promoció i Immigració per exercir les funcions
de la Direcció General d'Atenció a la Dependència? 

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quines són les funcions que ha encomanat la Direcció
General d'Atenció a la Dependència?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Considera crítica per a la gestió de la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració la tasca que porta a terme la
Direcció General d'Atenció a la Dependència?

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 oral davant comissió.

Quina valoració fa la consellera del programa pilot 'Resolt',
on participa l'Ajuntament de Felanitx i la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració (Direcció General de Menors)
supervisada per la Fiscalia de Menors?

Palma, a 15 d'octubre del 2007.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2451/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a les declaracions del conseller d'Interior del
Consell de Mallorca, Sr. Joan Lladó (procediment d'urgència).
(Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2457/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a igualtat de drets i obligacions per als residents no
comunitaris. (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2486/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nova regulació del BOIB. (Mesa de 17 d'octubre del
2007).

Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari
Popular solAlicita l'aplicació del procediment d'urgència a
aquesta iniciativa ateses la gravetat de les declaracions
efectuades pel conseller d'Interior del Consell de Mallorca, Sr.
Joan Lladó, i la necessitat d'un pronunciament urgent de la
Cambra al respecte.

Exposició de motius

La passada setmana la societat balear fou testimoni d'un nou
atac contra la institució que simbolitza la unitat i la
permanència del nostre país; en aquesta ocasió es tracta d'un
atac dut a terme per un alt càrrec de l'administració, ni més ni
menys que el conseller d'Interior del Consell Insular de
Mallorca. Aquest afirmà en unes cartes publicades a De Franc
i a Cent per Cent: "... i si qualcú vol encendre un ciri, que
enrotlli un retrat del Rei".

Si sempre s'han de rebutjar aquest tipus d'actuacions, encara
amb més motiu quan qui les du a terme és un responsable
polític. Des del Grup Popular creim necessari que les
institucions es pronunciïn davant aquest tipus d'atemptats i
condemnin l'actitud de menyspreu cap a la primera institució
del nostre país.

Tampoc no podem oblidar el paper que ha jugat la
monarquia en tot el procés de la transició espanyola. Ha estat,
sens dubte, una peça clau de tot el sistema democràtic que
tenim fermament consolidat avui en dia i que, en cap cas, no
mereix comentaris com el que ha pronunciat el conseller
d'Interior del Consell de Mallorca.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears lamenta i condemna les
declaracions efectuades als setmanaris de Manacor De Franc
i Cent per Cent pel conseller d'Interior del Consell de Mallorca
on manifestà que "si qualcú vol encendre un ciri que enrotlli un
retrat del Rei".

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

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.

Exposició de motius

Des del Grup Parlamentari Popular consideram que totes les
persones que resideixen de forma regular a la nostra comunitat
autònoma, a igualtat de deures els corresponen iguals drets,
sense discriminacions pel seu origen extracomunitari.

Per això, ens basam en el Reial Decret 178/2003, que
estableix el drets dels immigrants extracomunitaris a residir i
circular lliurement per l'Estat, però no els reconeix, de manera
explícita, el dret als beneficis dels descomptes de transports
aeris o marítims. Això implica una contradicció amb la Llei
Orgànica 14/2003, d'Estrangeria, i amb el Reial Decret
2393/2004 que la desenvolupa.

També prenem en consideració les directives europees com
ara la CE/2000/43, contra la discriminació racial o ètnica. A
més de l'antecedent del debat obert a la Comissió Europea
mitjançant la pregunta parlamentària en sessió de desembre del
2006, on els sembla afirmatiu el dret de descomptes als
residents no comunitaris a Balears, basant-se en la Directiva
comunitària 2003/109/EC de 25 de novembre, que estableix
que "els nacionals de tercers països residents de llarga durada,
han de rebre idèntic tractament que els ciutadans d'estats
membres en un ample ventall econòmic i social".

Proposta que, endemés, compta amb un antecedent amb una
resolució positiva en el Parlament de les Illes Balears a la
legislatura anterior.

Veient la injustícia de l'actual situació, clarament
discriminatòria amb qui compleix amb els seus deures
impositors com tots els residents de la nostra comunitat
autònoma, volem plantejar a les institucions donar solució
efectiva a aquesta injustícia social.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el Govern de les Illes Balears a prendre les mesures adients
per tal que els residents extracomunitaris a les Illes Balears es
puguin beneficiar dels mateixos descomptes en els transports
aeris i marítims que els altres residents de la nostra comunitat
autònoma atès que tenen les mateixes obligacions.

Palma, a 8 d'octubre del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.
La Portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.
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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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El BOIB està regulat a les Illes Balears pel Decret
132/52002, l'Ordre de la Conselleria de Presidència de 23 de
desembre del 2002.

La publicitat de les normes és un principi garantit a l'article
9.3 de la Constitució i és una obligació dels poders públics
facilitar-la als ciutadans.

És rellevant l'ús creixent de les noves tecnologies per a la
ciutadania en general, aquest nou fenomen fa aconsellable una
nova regulació del Butlletí de les Illes Balears (BOIB) d'acord
amb les exigències i els usos socials, a més de dotar-lo de
l'oportuna validesa jurídica.

Considerem que aquesta nova regulació ha de substituir el
format de paper, pel seu alt cost econòmic i fonamentalment
l'ecològic, per l'edició electrònica com a única vàlida i
autèntica, garantint l' accés a tots els ciutadans i la seva
gratuïtat.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar una nova regulació del Butlletí Oficial de els
Illes Balears (BOIB).

Aquesta norma tendrà com a principi:
a) El format oficial del BOIB serà digital.
b) Es publicarà a la web que determini el Govern a Internet.

Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El portaveu:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2452/07, del Grup Parlamentari Popular
relativa a inversions de l'Estat a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a tramitar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2454/07, del Grup Parlamentari Popular
relativa a Conferència de presidents de comunitats autònomes,
a tramitar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2455/07, del Grup Parlamentari Popular
relativa a Conferència de presidents de Consells Insulars, a
tramitar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals (Mesa de 17 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2456/07, del Grup Parlamentari Popular
relativa a defensa dels drets i de les llibertats de les persones
a Birmània, a tramitar davant la Comissió de Drets Humans
(Mesa de 17 d'octubre del 2007).

Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Exposició de motius

L'annex d'inversions territorialitzades per al 2008 dels
pressuposts generals de l'Estat suposa l'abandonament dels
pressuposts generals de l'Estat com a instrument de reequilibri
territorial i una nova discriminació per als ciutadans de les Illes
Balears. El Projecte de pressuposts del Govern de l'Estat torna,
un cop més, a oblidar-se de les Illes Balears atès que les
inversions territorialitzades per a la nostra comunitat autònoma
tornen a quedar a la cua en comparació amb la resta del territori
espanyol.

Una altra vegada, les inversions previstes per a les Illes
Balears creixen molt poc, els pressuposts generals de l'Estat per
al 2008 preveuen tan sols una inversió de 281 euros per
habitant -atès que la població de les Illes Balears ja arriba al
milió de persones-, la xifra més baixa de tot l'Estat, vulnerant
el que disposa la disposició transitòria novena de l'actual
Estatut d'Autonomia, que preveu que al llarg dels propers set
anys la inversió de l'Estat a les Illes Balears es calculi tenint en
compte la inversió mitjana per càpita realitzada a les
comunitats autònomes de règim comú,

Atenent el que disposa l'Estatut d'Autonomia a la disposició
transitòria novena, les Illes Balears haurien de percebre 582
euros per habitant, més del doble d'allò que realment ha quedat
previst als pressuposts.

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 per tal que s'adreci al Govern d'Espanya perquè es
prevegin al Projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat
per a l'any 2008 les inversions que pertoquen a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, d'acord amb les previsions
estatutàries, és a dir, al voltant de 600 milions d'euros.
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Palma, a 10 d'octubre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

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.

Exposició de motius

Des de fa un parell d'anys se celebra l'anomenada
Conferència de presidents de comunitats autònomes, com a
òrgan de cooperació entre les administracions, en la qual el
president del Govern de l'Estat es reuneix amb els presidents de
les comunitats autònomes per tractar temes d'interès comú i
avançar en l'estructuració de l'estat de les autonomies.

En aquesta reunió, que s'ha celebrat tres vegades d'ençà que
es va instituir, les comunitats autònomes poden plantejar al cap
del Govern espanyol les reivindicacions de cadascun dels
territoris i exposar la seva particular visió, tant dels assumptes
estatals que els afecten de forma directa i tenen una incidència
territorial, com dels problemes propis de cada autonomia.

Les Illes Balears es troben davant un repte important que
marcarà el futur de les nostres illes, atesa la transcendència dels
temes que s'hauran de decidir properament. Aquest repte està
vinculat bàsicament al desenvolupament de les previsions que
conté el nou Estatut d'Autonomia de les Illes Balears que va
entrar en vigor el passat 1 de març d'aquest any 2007.

El desenvolupament de l'Estatut implicarà una important
activitat legislativa al Parlament de les Illes Balears, però
també una intensa tasca de diàleg i negociació entre totes les
forces polítiques, i d'enteniment amb el Govern de l'Estat en
temes tan importants com el reconeixement de la insularitat, la
compensació del deute històric, l'assumpció de noves
competències, etc.

Des del Grup Parlamentari Popular creim molt necessari i
oportú que, tal com va passar a l'anterior legislatura, en què el
president del Govern va escoltar els portaveus dels grups
parlamentaris abans d'acudir a la Conferència i en va retre
comptes dels resultats al Parlament un cop celebrada, el
president del Govern de les Illes Balears, per tal de poder
exercir una posició de força davant el Govern espanyol, compti
amb el màxim consens polític en el plantejament de les nostres
reivindicacions. Aquest consens passa, al nostre entendre, per
un acord amb el Partit Popular en els assumptes bàsics, atès que
aquest partit representa més del 47% dels ciutadans d'aquestes
illes.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular proposa a la
comissió corresponent l'acord següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern de les Illes Balears a establir, en relació amb
l'anomenada Conferència de presidents de comunitats

autònomes amb el president del Govern d'Espanya, els
mecanismes de consulta i control següents:

1. Prèviament a cada conferència que s'hagi de celebrar, el
president de les Illes Balears recaptarà les opinions i propostes
dels diferents grups parlamentaris.

2. En el termini màxim d'un mes després de la celebració de la
Conferència, el Govern de les Illes Balears, d'acord amb el que
preveuen els articles 170 i 171 del Reglament del Parlament,
presentarà una comunicació al Parlament per tal que el
president reti compte del contingut i dels resultats de la
Conferència.

Palma, a 8 d'octubre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás 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

El nou Estatut d'Autonomia de les Illes Balears crea, a
l'article 74, la Conferència de presidents, integrada pel
president de les Illes Balears i pels presidents dels consells
insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera,
com a marc general i permanent de relació, deliberació,
participació, formulació de propostes, presa d'acords i
intercanvi d'informació entre el Govern de les Illes Balears i els
consells insulars de cadascuna de les illes, en les matèries
d'interès comú, d'acord amb els principis de cooperació,
colAlaboració i lleialtat institucionals.

Amb l'aprovació del nou estatut, els consells insulars es
troben davant un escenari que requereix del màxim consens
entre les forces polítiques, ateses les previsions que conté
l'Estatut en relació amb els consells, tant pel que fa al
desenvolupament institucional, com a l'assumpció de noves
competències i el seu finançament, etc.

Des del Grup Parlamentari Popular creim del tot necessari
que s'estableixin mecanismes de diàleg i negociació entre totes
les forces polítiques i consideram també molt oportú que el
president del Govern i els presidents i les presidentes dels
consells retin comptes al Ple del Parlament i davant els plenaris
dels consells respectius, dels assumptes tractats i dels acords als
quals s'hagi arribat. Aquest diàleg s'ha de produir, al nostre
entendre, amb totes les forces polítiques, però especialment
amb el Partit Popular que representa més del 47% dels
ciutadans d'aquestes illes.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular proposa a la
comissió corresponent l'acord següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern de les Illes Balears i als presidents i presidentes dels
consells de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera a



232 BOPIB núm. 15 -  19 d'octubre del 2007

establir, en relació amb l'anomenada Conferència de presidents
de consells insulars, els mecanismes de consulta i control
següents:

1. Prèviament a cada conferència que s'hagi de celebrar, el
president de les Illes Balears  i els presidents i les presidentes
de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera recaptaran
les opinions i propostes dels diferents grups polítics.

2. En el termini màxim d'un mes després de la celebració de la
Conferència, el president del Govern de les Illes Balears
presentarà una comunicació al Parlament, i els presidents i les
presidents dels consells insulars compareixeran davant el ple
respectiu, per tal de retre compte del contingut i dels resultats
de la Conferència.

Palma, a 8 d'octubre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

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 comissió.

Exposició de motius

Des del Grup Parlamentari Popular i des d'aquesta terra, una
de les més solidàries del món, ens agradaria demanar a aquesta
cambra, que ens representa a tots, tot el suport per a les
víctimes de Birmània; i la condemna més enèrgica contra els
assassins que colpegen, deporten i mates homes, dones i nins.

Com afirma la Premi Nobel de la Pau Suu Kyi, "utilitzeu la
vostra llibertat per promoure la nostra".

Birmània és un país que s'alliberà l'any 1948 del control
britànic. Com tots els països sotmesos, li costa sortir dels seus
problemes i és llavors quan sorgeixen els salvadors de la pàtria.
En aquest cas, una dictadura que dura ja més de 40 anys, el
resultat de la qual és molt pitjor, amb una repressió brutal que
ha portat aquest poble a una situació insostenible d'ençà que
l'exèrcit ocupà el poder l'any 1962.

L'any 1990 hi va haver unes eleccions generals (l'única
vegada) que va guanyar el líder San Suu Kyi, amb més del 82%
dels vots, però mai no li varen permetre governar, tot el
contrari, la repressió des de llavors ha augmentat d'una forma
dramàtica.

Aquesta societat occidental tan interessada en algunes
ocasions pels matisos, sap molt poc de la repressió de
Birmània, de la seva economia que majoritàriament prové de la
droga, de l'existència de més d'un milió de refugiats a
Bangladesh, la Xina, L'Índia, Malàisia i Tailàndia.

El president dels Estats Units Bill Clinton va donar el seu
suport per promoure la llibertat a Birmània.

Per altra banda, l'enviat de l'ONU per a Myanmar -nom que
els dictadors donaren i canviaren pel de Birmània sense
demanar res al poble- finalment ha estat rebut pel cap de la
junta militar. Esperem que s'aconsegueixi alguna cosa que ajudi
a frenar la repressió i sobretot esperem que ho aconsegueixi la
veu d'una dona activista, Aung San Suu Kyi, guanyadora del
Premi Nobel de la Pau, Premi Sajarov del Parlament Europeu
i Medalla de la Llibertat dels Estats Units, compromesa sempre
amb els moviments pacífics.

Quan la corrupció s'instalAla sofreixen els pobles i això està
passant a Birmània, es trepitgen els més fonamentals drets de
les persones, la dignitat humana, que fan que una terra rica
sigui propietat d'uns pocs, per això es fa més necessari que mai
posar en pràctica la frase "utilitzem la nostra llibertat per
promoure la de Birmània".

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el Govern de les Illes Balears a solidaritzar-se amb el poble de
Birmània i expressar el seu rebuig i la seva condemna al govern
dictador que colpeja, deporta i assassina, trepitjant els més
elementals drets de les persones. 

Palma, a 4 d'octubre del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 1628/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a fondejos
ecològics al Parc Natural de Ses Salines de Formentera.
(BOPIB núm. 9 de 7 de setembre del 2007).

Quants fondejos ecològics hi ha a l'actualitat al Parc
Natural de Ses Salines de Formentera? 

A l'illa de Formentera dins l'àmbit del Parc Natural de Ses
Salines d'Eivissa i Formentera es varen instalAlar 77 punts
d'ancoratge tal com figura a tota la informació editada i
fàcilment a l'abast de tothom que hi estigui interessat.

Pensa augmentar la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears aquests fondejos ecològics?

No es descarta, en base a una major protecció
mediambiental del parc.

Palma, 28 de setembre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.
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Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 1649/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilles
orgàniques. (BOPIB núm. 9 de 7 de setembre del 2007).

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres.
Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1650/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a subvencions a
Salut i Força. (BOPIB núm. 9 de 7 de setembre del 2007).

Ha donat la Conselleria de Salut i Consum qualque
subvenció a la revista Salut i Força els anys 2004, 2005, 2006
i 2007?

Per part de la Conselleria de Salut i Consum les
subvencions han estat les següents:
• Patrocini publicitari mitjançant televisió de les Illes

Balears. Quantitat: 440.000 euros.
• Patrocini publicitari mitjançant ràdio de les Illes Balears.

Quantitat: 15.000 euros.
• Difusió publicitària mitjançant televisió de les Illes Balears.

Quantitat: 35.080 euros.
• Difusió publicitària mitjançant ràdio de les Illes Balears.

Quantitat: 9.910 euros.

Per part del Servei de Salut de les Illes Balears les
subvencions han estat les següents:
• Patrocini publicitari mitjançant televisió de les Illes

Balears. Quantitat: 390.000 euros.

D'altra banda, el Banc de Sang i Teixits de Balears,
fundació de la qual la Conselleria de Salut i Consum n'exerceix
el protectorat, patrocina la inserció d'una pàgina de publicitat
amb un cost mensual de 9.000 euros.

Palma, 5 d'octubre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1663/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, relativa a nou
cap d'explotació de l'SFM. (BOPIB núm. 9 de 7 de setembre
del 2007).

S'ha nomenat un nou cap d'explotació del Servei Ferroviari
de Mallorca? En cas afirmatiu, quin és el seu nom i quina
titulació té?

En data 31 d'agost del 2007 no hi ha cap contracte d'un nou
cap d'explotació. Provisionalment fins al nomenament del nou
cap d'explotació el cap d'infraestructures i operacions ha
assumit les seves responsabilitats.

Palma, 28 de setembre del 2007.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1666/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
creació de nous programes i projectes en matèria
d'immigració. (BOPIB núm. 9 de 7 de setembre del 2007).

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

Les actuacions de la Direcció General d'Immigració han
anat dirigides a continuar la gestió que s'ha realitzat abans del
9 de juliol del 2007, per tal d'executar el pressupost
corresponent a l'any 2007.

Actuacions relatives a subvencions i convenis
1. S'ha valorat i resolt una (enrevessada) convocatòria d'ajudes

adreçades a corporacions locals per a l'organització i el
desenvolupament de programes i activitats destinats a
l'acollida i a la integració de la població immigrant per a
l'any 2007.

2. Per palAliar les mancances d'aquesta convocatòria, s'ha
modificat la forma de pagament, el termini d'execució i de
justificació de les ajudes a corporacions locals, millorant
d'aquesta forma l'execució dels recursos econòmics.

3. Actualment s'està tramitant una segona convocatòria
destinada a entitats sense ànim de lucre per a l'organització
i el desenvolupament de programes i activitats dirigits a
l'acollida i a la integració de la població immigrant, a causa
que la primera convocatòria va ser manifestament
insuficient atès el nombre de solAlicituds denegades per
limitacions pressupostàries.

4. Execució dels convenis en matèria d'acollida i integració de
la població immigrant amb el Consell Insular de Menorca,
d'Eivissa, S'Institut de Serveis Socials de Mallorca i
l'Ajuntament de Palma.

5. S'ha iniciat la tramitació de l'expedient del Programa
especial pel trasllat i atenció de menors estrangers no
acompanyats desplaçats des de la comunitat autònoma de
Canàries.

Actuacions de caràcter normatiu
1. S'ha iniciat la tramitació de l'expedient per a l'elaboració

d'una ordre de bases reguladores de subvencions que
permetrà dur a terme l'execució dels nous projectes i
programes.

Nous projectes i programes
1. L'inici durant aquest darrer trimestre d'un projecte pilot de

traducció simultània en cinc idiomes, dirigits a facilitar la
tasca dels professionals de la salut en centres d'atenció
primària i especialitzada.

2. L'elaboració d'un projecte d'implantació de mediadors
interculturals, sociosanitaris i sociolaborals, dirigits a
afavorir l'accés de la població immigrada als diversos
serveis públics.

3. La posada en marxa d'un observatori de la immigració.
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Palma, 27 de setembre del 2007.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago Rodríguez.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1667/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
reunions amb associacions d'immigrants. (BOPIB núm. 9 de
7 de setembre del 2007).

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

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració ha
mantingut contacte amb 14 associacions d'immigrants o que fan
feina amb immigrants:

19-07-07 Federació Casa Argentina
Càritas
Federació d'associacions d'immigrants de les
Illes Balears (FAIB)
Associació Colombians a Balears

26-07-07 Càtedra Iberoamericana
Associació de peruans TARPUY

2-08-07 Federació d'associacions equatorianes

9-08-07 Associació Amics de Veneçuela
UNED

23-08-07 Coordinadora ONG

30.08.07 Associació de Xilens
IMAGONEM

6-09-07 Associació Aula Cultural
Associació Solidària Equatoriana

El director general d'Immigració, Sr. Manuel Cámara, ha
mantingut 22 reunions amb associacions d'immigrants o que fan
feina amb immigrants per delegació de la Sra. Consellera:

20-08-07 Espiral

23-08-07 Coordinadora ONG

24-08-07 Associació d'immigrants residents a les Illes
Balears

25-08-07 Associació de nigerians IGBO

28-08-07 Associació Aula Cultural
Federació Casa Argentina

29-08-07 Policia Local de Palma
Associació de senagalesos YAPO

31-08-07 Càritas

4-09-07 Federació de futbol de les Illes Balears
Fundació Formació i Recerca

5-09-07 Federació d'associacions d'immigrants de les
Illes Balears (FAIB)
Casa Regional Corrientes
Mallorca Solidària

11-09-07 Fundació GADESO
PROVIVENDA

12-09-07 Mallorca sense fronteres

13-09-07 Associació italiana de la cultura

19-09-07 Associació dominicana QUISQUEYA

20-09-07 UNED

21-09-07 Associació de xilens
Associació Futur Africà
Associació de veneçolans a les Illes Balears

Palma, 27 de setembre del 2007.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago Rodríguez.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 1669/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a serveis
necessaris i específics per a les persones immigrants. (BOPIB
núm. 9 de 7 de setembre del 2007).

Creu la consellera que és un deure facilitar els serveis
necessaris i específics per a les persones immigrants?

D'acord amb el que disposa l'article 16.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears: "(...) Les administracions
públiques, en el marc de les seves competències respectives,
promouran les condicions necessàries perquè els drets socials
dels ciutadans de les Illes Balears i dels grups i colAlectius en
què s'integren siguin objecte d'una aplicació real i efectiva (...)"

La immigració és part d'un procés social i enriquidor i no s'ha
de limitar a l'àmbit laboral.
La integració és incompatible amb la categoria administrativa
de situació irregular, suposa interculturalitat i incorporació
plena i lliure de les persones immigrades en la cultura de la
societat receptora.
El nou concepte de ciutadania es basa en la residència i no
distingeix entre situació administrativa regular i irregular, i
implica responsabilitat del sector públic en la integració.

Els estrangers han de tenir els mateixos drets civils,
econòmic, socials i culturals que la resta de ciutadans. I, per
tant, els mateixos deures. Es pretén l'accés igualitari a les
prestacions i als serveis garantits per l'estat social i democràtic
a través del principi de normalització per a les necessitats
generalitzades i d'especialització per a les necessitats
estrictament específiques del colAlectiu immigrant.
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En resum, es tracta de promoure fórmules d'adequació dels
serveis i els recursos que, mantenint els principis d'universalitat
i generalitat, siguin també sensibles a les peculiaritats culturals
de cada grup.

S'ha de tenir en compte l'article 3 de la Llei Orgànica sobre
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració
social, que estableix "(...) que els estrangers gaudiran a l'Estat
espanyol dels drets i les llibertats reconeguts en el títol I de la
Constitució, en els termes establerts en els tractats
internacionals, en aquesta llei i en les que reguli l'exercici de
cadascun (...)". I l'article 14.3 de la mateixa llei orgànica
preveu que "(...) els estrangers, qualsevol que sigui la seva
situació administrativa, tenen dret als serveis i prestacions
socials bàsiques (...)". 

Per tant, la situació d'irregularitat dels estrangers fa prevaler
un esforç assistencial.

Palma, 27 de setembre del 2007.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago Rodríguez.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 1706/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a sancions
imposades per l'incompliment de l'article 8 de la Llei de
comerç. (BOPIB núm. 10 de 14 de setembre del 2007).

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

Cap.

Palma, 1 d'octubre del 2007.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1707/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a actes
d'inspeccions per incompliment de l'article 8 de la Llei de
comerç. (BOPIB núm. 10 de 14 de setembre del 2007).

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

Cap.

Palma, 1 d'octubre del 2007.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 1708/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a denúncies per
l'incompliment de l'article 8 de la Llei de comerç. (BOPIB
núm. 10 de 14 de setembre del 2007).

Quantes denúncies de particulars, institucions o
associacions ha rebut la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia per l'incompliment de l'article 8 de la vigent Llei
balear del comerç des de dia 10 de juliol del 2007 fins avui?

Dues.

Palma, 1 d'octubre del 2007.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 1709/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a denúncies per
l'incompliment de l'article 8 de la Llei de comerç. (BOPIB
núm. 10 de 14 de setembre del 2007).

Quantes denúncies de particulars, institucions o
associacions ha rebut la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia per l'incompliment de l'article 8 de la vigent Llei
balear del comerç des de dia 1 de gener del 2003 fins a dia 9
de juliol del 2007?

Catorze.

Palma, 1 d'octubre del 2007.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 1710/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a actes
d'inspeccions per l'incompliment de l'article 8 de la Llei de
comerç. (BOPIB núm. 10 de 14 de setembre del 2007).

Quants expedients, conseqüència d'inspeccions realitzades
pels serveis de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
s'han obert per l'incompliment de l'article 8 de la vigent Llei
balear del comerç des de dia 1 de gener del 2003 fins a dia 9
de juliol del 2007?

Cap.

Palma, 1 d'octubre del 2007.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.
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Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 1711/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a sancions
imposades per l'incompliment de l'article 8 de la Llei de
comerç. (BOPIB núm. 10 de 14 de setembre del 2007).

Quantes sancions ha imposat la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia per incompliment de l'article 8 de la vigent
Llei balear del comerç des de dia 10 de juliol del 2007 fins
avui?

Cap.

Palma, 1 d'octubre del 2007.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 1733/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a parcs eòlics.
(BOPIB núm. 10 de 14 de setembre del 2007).

Quins criteris pensa establir el Govern de les Illes Balears
per tal d'aprovar futurs projectes de parcs eòlics?

Estudiar establir uns criteris d'ubicació que es debatran al
Fòrum d'Energies Renovables el mes de gener del 2008.

Actualment no es pot aplicar cap criteri, perquè l'anterior
govern no els va establir.

Palma, 3 d'octubre del 2007.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 1741/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a jutjat de
primera instància de Formentera. (BOPIB núm. 10 de 14 de
setembre del 2007).

Pensa reclamar el Govern de les ILles Balears al Ministeri
de Justícia la creació del Jutjat de Primera Instància de
Formentera?

A llarg dels darrers anys, no tan sols el Govern sinó també
el Parlament de les Illes Balears s'ha pronunciat, de forma
unànime, sobre la conveniència i la necessitat que l'illa de
Formentera, per palAliar les mancances que genera la doble
insularitat i perquè sigui possible una tutela judicial "efectiva",
disposi d'un jutjat de primera instància i instrucció i que aquest
estigui dotat de tots els mitjans materials i humans adequats
perquè funcioni correctament.

En aquest sentit, el nou executiu sorgit dels darrers comicis
autonòmics proposarà, com no podria ser d'altra manera, i els
escenaris més propicis, la creació d'aquest òrgan judicial
unipersonal a Formentera. Alhora, instarà la modificació de

l'annex primer de la Llei 38/1998, de 28 de desembre, de
demarcació i planta judicial.

Palma, 4 d'octubre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 1743/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a quarter de la
Guàrdia Civil de Formentera. (BOPIB núm. 10 de 14 de
setembre del 2007).

Pensa reclamar el Govern de les ILles Balears al Ministeri
d'Interior la construcció d'un nou quarter de la Guàrdia Civil
de Formentera?

M'he dirigit al Ministeri de l'Interior i al Consell de
Formentera per tal d'interessar-me per la marxa del projecte i
per demanar-ne la major celeritat possible.

Palma, 28 de setembre del 2007.
La consellera d'Interior:
Maria Ángeles Leciñena i Esteban.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2408/07, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera d'Interior (tramitació d'urgència).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre del 2007, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera d'Interior, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre les actuacions
dutes a terme per la seva conselleria abans, durant i després de
la tempesta que va afectar les Illes el passat 4 d'octubre.

Així mateix, d'acord amb l'establert als articles 95 i 96 del
Reglament i per la Resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a la tramitació de les
iniciatives parlamentàries no legislatives, situar la solAlicitud de
compareixença al davant de les iniciatives del mateix tipus que
el Grup Parlamentari Popular tengui a la mateixa comissió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.

2341/07. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2453/07, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acordà,
conformement amb l'establert als articles 95 i 96 del Reglament
i per la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a la tramitació de les iniciatives
parlamentàries no legislatives, que la interpelAlació esmentada,
relativa a política territorial del Govern de les Illes Balears
(BOPIB núm. 14, d'11 d'octubre d'enguany) fos tramitada pel
procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Nomenament de funcionària interina.

Resolució de Presidència

Atès que la funcionària del cos d'administratius Sra. Aina
Pilar Albertí Cabot es troba en situació de baixa per I.T. des del
dia 16 d'octubre del 2007.

Atès que el cap de Sessió de Protocol, mitjançant escrit de
dia 17 d'octubre del 2007, solAlicita l'adscripció d'una persona
per substituir l'anterior mentre es trobi en situació de baixa.

Atès que el lletrat oficial major, en ús de les seves
atribucions com a cap de personal, proposa la utilització de la
bossa de treball d'administratius creada per acord de la Mesa de
dia 26 de juliol del 2006, publicada al BOPIB núm 145, de 25
d'agost del 2006, adscrivint la primera persona d'aquella com
a administratiu de la Secció de Protocol amb caràcter de
funcionari interí, mentre duri la baixa de la Sra. Aina Pilar
Albertí i Cabot.

Atès que la Sra. Joana Maria Tomàs i Carmona ocupa el
primer lloc de la bossa esmentada.

Atès que la plaça objecte de substitució està dotada
pressupostàriament.

Atès l'establert als apartats 2, 4, 5, 7 i 10 de la bossa
d'administratius assenyalada i en ús de les facultats previstes als
articles 4 i 15 de l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, 

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Joana Maria Tomás i Carmona com a
funcionària interina del cos d'administratius (grup C, nivell
20) del Parlament de les Illes Balears, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 17 d'octubre del
2007, mentre duri la baixa per I.T. de la funcionària del cos
d'administratius Sra. Aina Pilar Albertí i Cabot.

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 a la Llei 30/1992,
de dia 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació de la present resolució.

4. Que finalment i abans de formalitzar la presa de possessió
en la plaça assenyalada, es produirà el seu cessament com
a funcionària de carrera del cos d'uixers passant a la
situació administrativa d'excedència voluntària per
prestació de serveis en el sector públic, tot d'acord amb
l'establert a l'article 21.2 de l'Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 17 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 14, d'11 d'octubre del 2007.

- Pàg. 180 i 192. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple, apartat E)
On diu: "relativa a presentació de la proposició de llei
d'ordenació territorial i urbanisme".
Ha de dir: "relativa a actuació dels serveis de prevenció en la
catàstrofe de dia 4 d'octubre del 2007".
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- Pàg. 201, apartat B)

Havent observat la publicació per error de la informació de
la pàgina 201, apartat B), es fa constar que la pregunta de què
es tracta fou contestada pel Govern dia 8 del mes en curs i que
la resposta corresponent li fou tramesa l’endemà, dia 9
d’octubre, mitjançant l’escrit RGS núm. 4038/07. Per la qual
cosa, la Mesa del Parlament, en sessió de dia 10 d'octubre del
2007, va acordar de no procedir a l'aplicació de l'article 160.2
del Reglament de la Cambra.
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