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A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 15, de 19 d'octubre del 2007.
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Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 16 d'octubre del
2007, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm.
2355/07, relativa a transport aeri, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 16 d'octubre del
2007, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1853/07, relativa a actuacions en matèria d'habitatge,
amb les esmenes RGE núm. 2527/07 i 2528/97, presentades pel
Grup Parlamentari Socialista, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya que s’aprovi una declaració de servei públic de les
illes menors amb la Península que garanteixi les freqüències,
els horaris i els preus.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar demanant a Clickair el manteniment dels
estàndards de qualitat d’Iberia a la línia amb Barcelona, i
rebutja l’actual situació del servei de baix cost.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
que acordi la cogestió aeroportuària per als tres aeroports de les
Illes Balears."

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
comenci les actuacions per fer efectiva l’obligatorietat de
reserva d’un mínim d’un 30% en edificabilitat d’ús residencial
per a habitatges de protecció pública, d’acord amb l’apartat 2
de l’article 185 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, i amb el punt 1
de l’article 86 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma de Mallorca.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, sempre respectant la negociació entre l’ajuntament i el
Ministeri de Defensa, a participar en l’execució dels habitatges
protegits que resultin del Pla Especial de Son Busquets,
mitjançant la signatura d’un conveni."
A la seu del Parlament, 23 d'octubre del 2007.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la seu del Parlament, 23 d'octubre del 2007.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 16 d'octubre del
2007, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1852/07, relativa a manteniment de les diferents
modalitats lingüístiques de les Illes Balears a la programació
d'IB3, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir i fomentar l’ús de les nostres
modalitats insulars a la programació d’IB3, d’acord amb el que
preveu l’Estatut d’Autonomia quant a l’estudi i la protecció
d’aquestes, sense perjudici de la unitat de la llengua."
A la seu del Parlament, 23 d'octubre del 2007.
El secretari:

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre del 2007, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2111/07,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
coordinació de policia local.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Interior, María Ángeles Leciñena i Esteban.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina; l'Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista.
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Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. José María
Rodríguez i Barberá i l'Hble. Sra. Maria Ángeles Leciñena i
Esteban.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
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 16
d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2314/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nomenament del Sr. Fernández
i Terrés com a gerent de l'IBISEC. (BOPIB 13 de 5 d'octubre
del 2007).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2347/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a situació actual de reingrés del
Govern de les Illes Balears a l'Institut Ramon Llull. (BOPIB 15
de 19 d'octubre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 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 16
d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2436/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Francisca Lladó i Pol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a emancipació i foment del
lloguer per a joves. (BOPIB 15 d'11 d'octubre del 2007).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2432/07, de
l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuació dels serveis de
prevenció a la catàstrofe de dia 4 d'octubre del 2007. (BOPIB
14 d'11 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 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 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 16
d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2437/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'ens Ports de les Illes Balears. (BOPIB 13
de 5 d'octubre del 2007).

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2433/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a canvis en la direcció de l'Escola Balear de
l'Administració Pública (EBAP). (BOPIB 14 d'11 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 24 d'octubre del 2007.
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Ordre de Publicació

La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
J)
Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2438/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centre de salut a Pere Garau. (BOPIB 14
d'11 d'octubre del 2007).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2434/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incompliment de la llei.
(BOPIB 14 d'11 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 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
K)

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2439/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a atenció primària a la zona de Pere Garau.
(BOPIB 14 d'11 d'octubre del 2007).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2435/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pacte de governabilitat.
(BOPIB 14 d'11 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 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2440/07, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a centres de busseig. (BOPIB 14
d'11 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 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre del 2007, rebutjà els Punts 1 i 2 de la Moció RGE
núm. 2355/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transport aeri. (BOPIB núm. 14 d'11 d'octubre del 2007).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

pateixen o han patit aquesta malaltia. A les seves famílies,
associacions i colAlectius i en general, a tota la societat que
assoleix dia a dia nous reptes i nous èxits en la lluita contra el
càncer."

A)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu de la celebració del Dia contra el càncer de mama.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre del 2007, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

Ordre de Publicació
Declaració institucional amb motiu de la celebració del
Dia contra el càncer de mama
"El proper dia 19 d’octubre, com cada any, se celebra el
Dia contra el Càncer de Mama.
Una data que serveix per mantenir viva la consciència de la
dura batalla que tota la nostra societat manté dia a dia amb una
malaltia que provoca a Espanya la mort d’una dona cada hora
i mitja i de més de 411.000 dones arreu del món l’any 2002.
Una data que serveix també per obrir pas a l’esperança, els
índex de supervivència al càncer de mama s’han incrementat de
manera molt important els darrers anys.
I és que malgrat els setze mil casos que cada any es
diagnostiquen a l’Estat espanyol, amb una lenta tendència a
l’alça, els avanços tècnics, la implicació dels professionals
sanitaris, la conscienciació ciutadana, el compromís de les
associacions i colAlectius implicats i les passes donades per les
administracions, permeten a hores d’ara mantenir grans dosis
d’optimisme respecte la prevenció, tractament i supervivència
d’aquesta malaltia.

B)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el ple RGE núm. 2415/07, 2431/07 i 2430/07.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre del 2007, atesa la petició d'ajornament presentada
pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm.
2482/07, quedaren ajornades les preguntes relacionades més
amunt, presentades pels diputats Hble. Sr. Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, Hble. Sr. Jaume Font i Barceló i Hble. Sr. Joan
Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
coordinació institucional en matèria de mobilitat, a alentiment
del creixement urbanístic i a presentació de la Proposició de
llei d'ordenació territorial i urbanisme, respectivament (BOPIB
núm. 14, d'11 d'octubre del 2007).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Avui, el Parlament de les Illes Balears es vol sumar a la
celebració d’aquest Dia Contra el Càncer de Mama.

2. COMISSIONS PARLAMENT

S'hi vol sumar precisament com a expressió d’aquest esforç
i aquest compromís colAlectiu en la lluita contra el càncer en
general i contra el de mama en particular. Un compromís i un
esforç colAlectiu que està per damunt de qualsevol discrepància
ideològica i política i que serà la garantia de continuar avançant
en la prevenció, en el tractament i en la recuperació de les
persones que la pateixen.
El Parlament de les Illes Balears vol amb aquesta declaració
fer costat a les diferents associacions i colAlectius que estan
implicats en aquesta causa comuna.
Vol també fer una crida a tota la societat de les Illes Balears
respecte a l’enorme importància de les mesures preventives,
especialment les mamografies. Els homes i les dones juguen un
paper protagonista en la prevenció, les dones han de tenir
present la necessitat de fer-se una prova tan senzilla com eficaç.
Els homes han de fer costat a les dones, ja siguin les seves
mares, parelles, germanes, amigues, implicant-se en un
problema de tota la nostra societat.
El Parlament de les Illes Balears, dipositari de la voluntat
política dels ciutadans de les Illes Balears, declara el seu
compromís per continuar treballant plegats en aquesta lluita,
transmetent tot el coratge, suport i conhort a les persones que

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 2007, debaté la
Pregunta RGE núm. 1688/07, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Llinàs i Whartman, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
iniciatives que es prendran per tal d'afavorir la conciliació de
la vida laboral i familiar. (BOPIB núm. 9 de 7 de setembre del
2007).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.
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La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 2007, debaté la
Pregunta RGE núm. 1693/07, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Llinàs i Warthman, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions de la directora de l'Institut Balear de la Dona en
relació amb les polseres "antimaltractaments". (BOPIB núm. 9
de 7 de setembre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre del 2007, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1993/07, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears. (BOPIB núm. 12 de 28 de
setembre del 2007).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
C)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 2007, debaté la
Pregunta RGE núm. 1694/07, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Llinàs i Warthman, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures que es pensen dur a terme en relació amb la prevenció
de la violència juvenil. (BOPIB núm. 9 de 7 de setembre del
2007).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre del
2007, rebutjà les Proposicions no de llei RGE núm. 2004/07 i
2005/07, del Grup Parlamentari Popular, relatives a traspàs de
les competències en matèria de promoció i ordenació turística
i en matèria de transport terrestre als consells insulars. (BOPIB
núm. 12 de 28 de setembre del 2007).
La votació obtengué el resultat següent:

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 d'octubre del 2007, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1690/07, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la millora de l'atenció primària.
(BOPIB núm. 9 de 7 de setembre del 2007).

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, sobre les línies d'actuació de la seva conselleria
(RGE núm. 1838/07).
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre del 2007, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Pressuposts qui, acompanyat del secretari general, de
l'interventor general, dels directors generals del Tresor i
Política Financera, de Pressuposts, d'Economia, de Tecnologia
i Comunicacions i de Recerca, Desenvolupament tecnològic i
Innovació, de les directores generals de Patrimoni i de Tributs
i Recaptació i del cap de Gabinet, informà sobre el tema
esmentat.

Ordre de Publicació
D)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, sobre les línies d'actuació de la seva conselleria
(RGE núm. 1848/07).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 d'octubre del 2007, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori qui, acompanyat dels directors generals
de Mobilitat i d'Ordenació del Territori, la directora general de
Transport Aeri i Marítim, la secretària general i el cap de
Gabinet, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre les línies d'actuació de la seva conselleria (RGE núm.
1842/07).

E)

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 d'octubre del 2007, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior qui,
acompanyada del cap de Gabinet, dels directors generals
d'Interior, de Funció Pública, de la directora general
d'Emergències i de la secretària general, informà sobre el tema
esmentat.

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 d'octubre del 2007, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme qui,
acompanyat dels directors generals de Promoció Turística i
d'Ordenació i Planificació, de la secretària general tècnica, de
la cap de Gabinet, del cap de Premsa i de personal del seu
gabinet, informà sobre el tema esmentat.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant
la Comissió de Turisme, sobre les línies d'actuació de la seva
conselleria (RGE núm. 1846/07).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)

F)

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,
davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre les línies
d'actuació de la seva conselleria (RGE núm. 1843/07).

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre les
línies d'actuació de la seva conselleria (RGE núm. 1845/07).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 d'octubre del 2007, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient qui, acompanyat del director general de Qualitat
Ambiental i Litoral, de la directora general de Canvi Climàtic,
del vicepresident de Ports de les Illes Balears, de la cap de
Gabinet i d'un assessor, informà sobre el tema esmentat.

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre del 2007, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació qui, acompanyada del secretari general, de la
directora general de Responsabilitat social corporativa, de
l'assessora tècnica i de la cap de Gabinet, informà sobre el tema
esmentat.
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Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
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A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre del 2007, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori qui, acompanyat del director general de
Mobilitat, del director gerent d'SFM i del seu adjunt, de la
secretària general i del cap de Gabinet, informà sobre el tema
esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

G)
Compareixença del Sr. Director General de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, sobre les línies estratègiques de la direcció general i
les seves societats (RGE núm. 1849/07).

Ordre de Publicació
A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 d'octubre del 2007, tengué lloc la
compareixença del Sr. Director General de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears qui, acompanyat de les
directores d'Assessoria Jurídica, d'IB3 Ràdio, de Relacions
Institucionals i d'Informatius d'IB3 Televisió, dels directors
adjunts, dels directors Econòmic i Financer, d'Antena de
Comunicació i Territorial de Centres, i de la cap de Gabinet,
informà sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

J)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i
Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre les línies d'actuació de la seva conselleria (RGE núm.
1839/07).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 2007,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Educació i Cultura qui, acompanyada del cap de Gabinet, del
secretari general tècnic, de les directores generals
d'Administració, Ordenació i Inspecció educatives,
d'Universitat i de Política lingüística i dels directors generals
d'Innovació i Formació Professional, de Personal Docent i de
Cultura, informà sobre el tema esmentat.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

H)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum,
davant la Comissió no permanent de Salut, sobre les línies
d'actuació de la seva conselleria (RGE núm. 1844/07).

Ordre de Publicació
A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre del 2007, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum qui, acompanyat de la secretària general, la directora
general de Salut Pública i Participació, els directors generals de
Consum, d'Avaluació i Acreditació i del Servei de Salut, la cap
de Gabinet, l'assessor tècnic i l'adjunt a la Direcció General de
Planificació i Finançament, informà sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
I)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, sobre la situació del metro de Palma (RGE núm.
2180/07).

K)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i
Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre les línies
d'actuació de la seva conselleria (RGE núm. 1836/07).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 2007, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca
qui, acompanyada del secretari general, dels directors generals
d'Agricultura, de Desenvolupament Rural, de la directora
general de Pesca, de les gerents d'IBABSA i de SEMILLA i del
cap de Gabinet, informà sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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política de coordinació de policia local. (Mesa de 24 d'octubre
del 2007).

Ordre de Publicació
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
Memòria anual i liquidació del pressupost de la
Sindicatura de Comptes de l'any 2006 (RGE núm. 1024/07).
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre del 2007, tengué
lloc el debat de la memòria anual i del pressupost esmentats..
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 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. 2611/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes
per al període 2007-2010. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).
Palma, a 24 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 el Govern de les Illes
Balears, sobre la política d'igualtat d'oportunitats entre dones
i homes per al període 2007-2010.
Atès que el III Pla d'actuació per a la igualtat entre dones i
home té una vigència ja exhaurida, s'ha realitzat l'avaluació dels
resultats de la seva aplicació i en funció d'aquests, a partir d'ara
i fins als propers anys, quins seran els principals eixos
d'actuació. El grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern
en relació amb la política d'igualtat de gènere..
Palma, a 17 d'octubre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2610/07, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2111/07, relativa a

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.
2111/07, relativa a política de coordinació de policia local, la
moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir l'actual sistema d'accés al curs de
Policia Local i a continuar convocant concurs de treballadors
abans d'adjudicar les places de noves promocions.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir convenis amb la Universitat de les Illes
Balears per tal d'elevar a llicenciatura els actuals estudis de
Diplomatura de seguretat i ciències policials. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar
fomentant i possibilitant que aquells policies que, per no tenir
titulació necessària, puguin accedir als estudis de batxillerat o
d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, possibilitant la
seva promoció dins de la carrera professional.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar desenvolupant polítiques que millorin
les dotacions d'infraestructures, tant pel que fa a edificis com a
mitjans materials que necessitin els policies locals, per millorar
d'aquesta manera el desenvolupament de les tasques per a la
seguretat pública.
Palma, a 19 d'octubre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2683/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dèficit d'especialistes sanitaris. (Mesa de 24 d'octubre del
2007).
RGE núm. 2684/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
captació d'especialistes per al sistema sanitari de Balears.
(Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2685/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei de CMA a Can Misses. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).
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RGE núm. 2686/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per a la reducció de la despesa en medicaments.
(Mesa de 24 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2718/07, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de dependències per allotjar malalts i familiars al
nou hospital de Son Espases. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2687/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
unitat/s de consell genètic sobre el càncer. (Mesa de 24
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2719/07, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dependències d'allotjament al nou hospital de referència per
a malalts i familiars de les illes menors. (Mesa de 24 d'octubre
del 2007).

RGE núm. 2688/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coneixement del català com a requisit obligatori. (Mesa de 24
d'octubre del 2007).
RGE núm. 2689/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
laboratori de referència de la CAIB. (Mesa de 24 d'octubre del
2007).
RGE núm. 2690/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reversibilitat de la carrera professional. (Mesa de 24 d'octubre
del 2007).

RGE núm. 2720/07, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en relació amb els desplaçaments i l'estança de
malalts de Menorca a Mallorca. (Mesa de 24 d'octubre del
2007).
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

RGE núm. 2691/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de l'àmbit de la carrera professional del personal
sanitari al personal de la Conselleria de Salut. (Mesa de 24
d'octubre del 2007).
RGE núm. 2692/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centres de salut a incloure al Pla d'infraestructures sanitàries.
(Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2693/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
detall del deute de 250 milions d'euros. (Mesa de 24 d'octubre
del 2007).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin dèficit d'especialistes sanitaris existeix a dia d'avui en
els centres dependents de l'Ib-salut?
Palma, a 19 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

RGE núm. 2694/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retinògrafs en funcionament. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2714/07, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
s'Albufera des Grau. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures té previst adoptar la Conselleria de Salut i
Consum amb la finalitat de captar i fidelitzar especialistes per
al sistema sanitari de Balears?

RGE núm. 2715/07, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Addaia a s'Albufera. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2716/07, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
àrea marina del sud de Menorca. (Mesa de 24 d'octubre del
2007).

Palma, a 19 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

RGE núm. 2717/07, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
àrea marina del nord de Menorca. (Mesa de 24 d'octubre del
2007).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Té previst la Conselleria de Salut i Consum suprimir,
traslladar o reduir el servei de CMA a l'Hospital de Can Misses
atesa l'ampliació dels 24 llits que ha anunciat? Especificau-ne
el cas que correspongui.
Palma, a 19 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria 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.
On pensa ubicar el conseller de Salut el laboratori de
referència de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 19 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures per tal de reduir la despesa en medicaments
té previst posar en marxa la Conselleria de Salut i Consum dins
aquesta legislatura?
Palma, a 19 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.
Continua el conseller de Salut amb la idea de fer reversible
la carrera professional?
Palma, a 19 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.

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

Té previst la Conselleria de Salut i Consum del Govern de
les Illes Balears posar en marxa la unitat o les unitats de
Consell genètic sobre el càncer dins aquesta legislatura? En cas
afirmatiu, especificau-ne els terminis, la ubicació i les
prestacions de la unitat.
Palma, a 19 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el conseller de Salut ampliar l'àmbit de la carrera
professional del personal sanitari als funcionaris i estatutaris
titulats i diplomats de la Conselleria de Salut?
Palma, a 19 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.
Creu el conseller de Salut i Consum que el coneixement del
català ha de ser un requisit obligatori en la selecció i la
contractació del personal sanitari dependent de la Conselleria
de Salut del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 19 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.
Quins centres sanitaris d'atenció primària pensa incloure el
conseller en el Pla d'infraestructures sanitàries de la Conselleria
de Salut, diferents dels ja prevists al Pla d'infraestructures
sanitàries 2003-2011?
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Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba l'elaboració i la tramitació dels
plans de gestió de l'àmbit terrestre i litoral del lloc
d'importància comunitària D'Addaia a s'Albufera?
Palma, a 22 d'octubre del 2007.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Respecte del deute que anuncià el conseller de Salut i
Consum a la Comissió de Salut de dia 17 d'octubre, quin serà
el detall de la xifra oferta d'aproximadament 250 milions
d'euros? Exposeu-ne concretament el concepte del deute i per
centres gestors.
Palma, a 19 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 escrita.
En quina situació es troba l'elaboració i la tramitació dels
plans de gestió de l'àmbit terrestre i litoral del lloc
d'importància comunitària Àrea marina del sud de Menorca?
Palma, a 22 d'octubre del 2007.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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.

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

Quants retinògrafs té la Conselleria de Salut i Consum en
funcionament actualment en el marc del programa de detecció
precoç de la ceguesa en els diabètics?
Palma, a 19 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba l'elaboració i la tramitació dels
plans de gestió de l'àmbit terrestre i litoral del lloc
d'importància comunitària Àrea marina del nord de Menorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 d'octubre del 2007.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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.

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

En quina situació es troba l'elaboració i la tramitació dels
plans de gestió de l'àmbit terrestre i litoral del lloc
d'importància comunitària S'Albufera des Grau?
Palma, a 22 d'octubre del 2007.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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

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.
Té previst el Govern modificar el projecte de construcció de
l'hospital de Son Espases per tal que pugui disposar d'unes
dependències per a l'allotjament dels malalts i els seus familiars
o acompanyants de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera
quan han de pernoctar a Mallorca per les circumstàncies dels
seus tractaments o tipus d'assistència?
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Palma, a 22 d'octubre del 2007.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa la Conselleria de Salut i Consum que seria factible
habilitar en el nou hospital de referència que s'està construint
una zona i unes dependències per allotjar els malalts que es
desplacen a Mallorca des de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, i els seus familiars quan estan pendents de ser
atesos a l'hospital?
Palma, a 22 d'octubre del 2007.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions porta a terme el Govern en relació amb
els desplaçaments i l'estança dels malalts de Menorca i els seus
familiars, quan acudeixen a l'hospital de referència a Mallorca?
Palma, a 22 d'octubre del 2007.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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

RGE núm. 2743/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
de trams de les autovies d'Eivissa a conseqüència de la pluja.
(Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2744/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avantprojecte per a la construcció d'un edifici emblemàtic
destinat a arts escèniques. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2745/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei
d'Urgències de Son Dureta. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2746/07, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvenció de l'Obra Cultural Balear per part de la Generalitat
de Catalunya. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2747/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
meteorològics per ordenar la permanència dels alumnes a les
aules. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2748/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuació de l'equip directiu de la Conselleria d'Interior.
(Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2749/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estat propi a Balears, València i Catalunya Nord. (Mesa de
24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2750/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació de l'escola de l'EBAP a Menorca. (Mesa de 24
d'octubre del 2007).
RGE núm. 2751/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
traspàs dels centres de seguiment tècnic esportiu del Consell
Insular d'Eivissa a l'EBE. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2752/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Museu
de Formentera. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RGE núm. 2740/07, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSMVerds, relativa a subvencions de la Direcció General de
Comerç. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2741/07, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
habitatges turístics de vacances. (Mesa de 24 d'octubre del
2007).
RGE núm. 2742/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
residència de Sant Miquel. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).

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 Ple.
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Quines subvencions ha donat la Direcció General de
Comerç a municipis i corporacions locals de Mallorca durant
el 2006 i el 2007 per a equipaments comercials?
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pel que respecta al contracte per a la redacció i la
presentació d'un avantprojecte per a la construcció d'un edificis
emblemàtic destinat a arts escèniques, publicat en el BOIB del
28 de juny del 2007, hi ha algun bé material o intelAlectual que
sigui propietat de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
conseqüència de l'esmentat contracte?
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Quin és l'estat de les tramitacions dels habitatges turístics de
vacances?
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Afers Socials, Promoció
i Immigració del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Ens pot explicar el conseller de Salut i Consum en quina
situació es troba el servei d'Urgències de Son Dureta?
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Quins són els terminis per poder inaugurar la residència de
Sant Miquel?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

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

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió li mereix al Molt Hble. Sr. President del
Govern que la Generalitat de Catalunya subvencioni, amb més
d'un milió d'euros, una entitat de les Illes Balears com és l'Obra
Cultural Balear?
Palma, a 23 d'octubre del 2007.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

Quines són les causes per les quals cada vegada que plou hi
ha problemes d'inundacions a trams de les autovies d'Eivissa,
així com a altres indrets d'obres executades la passada
legislatura?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

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

262

BOPIB núm. 16 - 26 d'octubre del 2007

Sota quins criteris meteorològics la Conselleria d'Educació
va ordenar a colAlegis i ajuntaments de Mallorca que els
alumnes no sortissin de les aules el passat 17 d'octubre?
Palma, a 23 d'octubre del 2007.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.
Quina valoració fa la Conselleria d'Interior de l'actuació de
l'equip directiu de la seva conselleria en el transcurs de les
tempestes i emergències que afectaren les Illes Balears durant
la setmana del 15 al 21 d'octubre?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quins criteris es basa el conseller d'Esports i Joventut del
Govern de les Illes Balears per decidir que els centres de
seguiment tècnic esportiu del Consell Insular d'Eivissa han de
passar a integrar-se dins l'Escola Balear de l'Esport del Govern
de les Illes Balears?
Palma, a 23 d'octubre del 2007.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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

Palma, a 23 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació es troba el projecte del futur Museu de
Formentera?

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Està d'acord el Molt Hble. Sr. President del Govern a
treballar amb l'objectiu d'aconseguir un estat propi a Balears,
València i Catalunya Nord?
Palma, a 23 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 24 d'octubre del 2007.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2593/07, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures provisionals a l'Hospital de Can Misses (I), a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
24 d'octubre del 2007).

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació es troba el projecte per a la creació de
l'escola de l'EBAP a Menorca?
Palma, a 15 d'octubre del 2007.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

RGE núm. 2594/07, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures provisionals a l'Hospital de Can Misses (II), a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2595/07, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
unitat de curta durada a l'Hospital de Can Misses, a contestar
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 24
d'octubre del 2007).
RGE núm. 2622/07, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport del Govern als projectes de cooperació, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 24 d'octubre del 2007).
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RGE núm. 2623/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
esdeveniments esportius a les Illes Balears, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 24
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2633/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recursos per a l'Institut de Medicina Legal, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 24 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2624/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Fundació Illesport, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2634/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nova oficina judicial en el partit judicial de Palma de
Mallorca, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2625/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis amb els consells insulars, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 24
d'octubre del 2007).
RGE núm. 2626/07, 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 24
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2635/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a increment de les subvencions als ajuntaments per als jutjats
de pau, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2636/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manca d'inversions als jutjats de pau, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 24
d'octubre del 2007).

RGE núm. 2627/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a model d'administració de justícia a les Balears, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 24 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2708/07, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
centre de salut a Ciutadella, a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2628/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a darreres intervencions del Ministeri de Justícia a Balears, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).

RGE núm. 2709/07, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
ubicació del segon centre de salut a Ciutadella, a contestar
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 24
d'octubre del 2007).
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RGE núm. 2629/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes del Govern de les Illes Balears a l'administració de
justícia, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2630/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manca de mitjans dels professionals de l'administració de
justícia, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2631/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fuita de jutges i personal judicial a les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2632/07, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a creació d'un jutjat de primera instància i instrucció a
Formentera, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 24 d'octubre del 2007).

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 comissió.
Quan té previst la conselleria iniciar les obres d'ampliació
de 24 nous llits a l'Hospital de Can Misses?
Palma, a 10 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
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Quan té previst la conselleria iniciar les obres d'ampliació
del servei d'Urgències?
Palma, a 10 d'octubre del 2007.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Per quins motius la Fundació Illesport ha incrementat
considerablement el seu personal?
Palma, a 3 d'octubre del 2007.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Té previst la conselleria crear una unitat de curta estança al
servei d'Urgències de l'Hospital de Can Misses?
Palma, a 10 d'octubre del 2007.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Mantindrà la Conselleria d'Esports i Joventut del Govern de
les Illes Balears la signatura dels convenis amb els consells
insulars de les illes menors per a la celebració de grans
esdeveniments esportius i per activitats de tecnificació
esportiva?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 3 d'octubre del 2007.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Continuarà el Govern de les Illes Balears donant suport als
projectes de cooperació presentats pels centres balears a
l'exterior?
Palma, a 16 d'octubre del 2007.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 comissió.
Pensa el conseller d'Esports i Joventut del Govern de les
Illes Balears incrementar el Programa de l'esport en edat
escolar amb noves modalitats esportives si així ho solAliciten les
diferents federacions esportives de Balears?

E)

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

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Té ja el conseller d'Esport i Joventut del Govern de les Illes
Balears alguna previsió dels grans esdeveniments esportius que
es poden celebrar en aquesta legislatura a 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.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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 comissió.
Quin model d'administració de justícia pensen implantar a
les nostres illes, en cas de rebre la transferència de la
competència de justícia?
Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

Què pensen fer respecte de la fuita dels jutges i personal
judicial que sofreix l'Administració de Justícia de Balears i que
provoca una quasi paralització de l'activitat judicial?

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 Govern de les Illes Balears que són suficients les
darreres intervencions del Ministeri de Justícia a
l'Administració de Justícia de Balears?
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Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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

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

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 comissió.
Continuarà el Govern de les Illes Balears donant ajudes a
l'Administració de Justícia a les Illes Balears davant la seva
manca de finançament del Ministeri de Justícia per fer front a
necessitats improrrogables que es varen donar els darrers anys
i que ocasionaven la paralització dels jutjats de les nostres
illes?
Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears demanar al
Govern de l'Estat que impulsi les modificacions legislatives
adients per fer possible, a curt termini, la creació d'un jutjat de
primera instància i instrucció a l'illa de Formentera?
Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 oral davant comissió.
Fins quan l'Institut de Medicina Legal no gaudirà dels
recursos adients per millorar l'eficiència dels serveis que té
encomanats?

L)

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

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Està informat el Govern de les Illes Balears de la manca de
mitjans que sofreixen cada dia els professionals de
l'Administració 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.
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 comissió.

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 comissió.
Quina és la situació de la implantació efectiva de la nova
oficina judicial en el partit judicial de Palma de Mallorca, en el
marc del pla pilot iniciat pel Ministeri de Justícia?
Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)

Ha iniciat la Conselleria de Salut i Consum les negociacions
o converses amb l'ajuntament per fixar la ubicació d'un segon
centre de salut a Ciutadella?

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.

Palma, a 22 d'octubre del 2007.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

Quan pensa el Govern demanar al Ministeri de Justícia un
increment real de les subvencions destinades als ajuntaments de
les Illes Balears per fer front a les despeses de funcionament
dels jutjats de pau, avui en dia notòriament insuficients per
atendre les seves càrregues competencials?

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

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

RGE núm. 2677/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni entre el Consell de Menorca i l'Ib-salut.
(Mesa de 24 d'octubre del 2007).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 comissió.

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

És conscient el Govern de la manca d'inversions en les
instalAlacions i els equipaments dels jutjats de pau, així com de
les ridícules subvencions que tenen atribuïdes per fer front a les
despeses de funcionament?
Palma, a 10 d'octubre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
La Llei 7/1998, de 12 de novembre, d'ordenació
farmacèutica, regula entre d'altres els serveis de farmàcia i
dipòsit de medicaments a centres sociosanitaris. El Decret
39/2003 desenvolupa adequadament aquesta llei i regula com
es poden obrir farmacioles als centres sociosanitaris.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Té previst la Conselleria de Salut i Consum la construcció
d'un segon centre de salut a Ciutadella de Menorca?
Palma, a 22 d'octubre del 2007.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

De fet, i en base a aquesta llei, es van signar convenis entre
el Consell d'Eivissa i l'IBAS amb l'Ib-salut. Però no es va fer
així amb el Consell de Menorca malgrat la presentació d'una
proposició no de llei al Parlament de les Illes Balears que
demanava un conveni igual al signat amb el Consell d'Eivissa.
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, mitjançant l'Ib-salut, a signar un conveni amb el
Consell Insular de Menorca per tal que les farmacioles existents
als centres de la seva titularitat siguin gestionades per l'Ib-salut.

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

Palma, a 18 d'octubre del 2007.
El portaveu:
Antoni Diéguez i Seguí.

BOPIB núm. 16 - 26 d'octubre del 2007
3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2553/07, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a record i condemna de la
Gran Fam Artificial patida pel poble d'Ucraïna els anys 19321933, amb tramitació davant la Comissió de Drets Humans.
(Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2617/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recurs d'inconstitucionalitat de la Llei 12/2007,
d'hidrocarburs (procediment d'urgència), amb tramitació
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 24 d'octubre del
2007).
RGE núm. 2618/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conflicte de competències amb el Govern Central
(gasoducte d'Eivissa) (procediment d'urgència), amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 24
d'octubre del 2007).
RGE núm. 2619/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desglossament de l'enquesta de serveis, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 24
d'octubre del 2007).
RGE núm. 2620/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a plans sectorials insulars de comerç d'Eivissa i de
Formentera, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 24 d'octubre del 2007).
RGE núm. 2621/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a composició del consell d'administració de
Patrimonio Nacional, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 24 d'octubre
del 2007).
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

àrees rurals, varen morir en una de les terres més fèrtils del
món, mentre les autoritats soviètiques prohibien la seva sortida
cap a altres territoris. Mentre es produïa aquest desastre
humanitari, el govern d'Stalin exportava gra als països
occidentals i va rebutjar qualsevol oferta d'assistència a la
població.
La gran fam artificial no va ser un desastre natural sinó el
resultat d'una política planificada que tenia l'objectiu de destruir
els drets polítics d'Ucraïna i d'esclafar qualsevol intent de
resistència al totalitarisme.
El règim stalinista va ocultar i negar sistemàticament
l'existència del Holomodor, i han estat necessaris molts anys
perquè aquests fets poguessin ser coneguts i pogués ser
homenatjada la memòria de les víctimes.
Per tots aquests motius, el Parlament de les Illes Balears
adopta els següents
Acords
1. El Parlament de les Illes Balears honora, en el 75è aniversari
del desastre, els milions de víctimes de la gran fam d'Ucraïna.
2. El Parlament de les Illes Balears recorda la brutalitat
totalitària del règim stalinista, que va planificar aquesta
catàstrofe, i condemna el cruel menyspreu de la vida humana i
dels drets humans que va caracteritzar aquest règim.
3. El Parlament de les Illes Balears declara que la gran fam
artificial d'Ucraïna dels anys 1932-1933 constitueix un genocidi
que encaixa en la definició de la Convenció de les Nacions
Unides sobre Genocidi.
4. El Parlament de les Illes Balears dóna suport als esforços de
les institucions d'Ucraïna per augmentar el coneixement
internacional de la gran fam.
5. El Parlament de les Illes Balears denuncia qualsevol intent
d'utilitzar el patiment massiu de la població civil al servei
d'objectius polítics.
Palma, a 15 d'octubre del 2007.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Drets Humans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

Es commemora aquest any 2007 el 75è aniversari de la gran
fam artificial que els ucraïnesos denominen amb la paraula
Holodomor. Es tracta d'un desastre provocat de manera
artificial i que va provocar la mort de milions d'homes, dones
i infants d'Ucraïna. Entre 8 i 19 milions de persones varen
morir des d'abril del 1932 fins a novembre del 1933.
Aquestes morts no obeeixen a causes naturals, sinó que
varen ser resultat de la política de colAlectivització forçosa,
l'embargament del gra i el tancament de fronteres practicat pel
règim totalitari d'Stalin. Milions d'ucraïnesos, sobretot a les

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 la Comissió d'Economia.
Així mateix, d'acord amb el que preveuen els articles 95 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Popular sol.licita l'aplicació del procediment
d'urgència a aquesta iniciativa, atesos els terminis establerts per
poder complir amb el que es proposa a la proposició no de llei.
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Exposició de motius

Proposició no de llei

Les Corts Generals han aprovat la Llei 12/2007, de 2 de
juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre,
del sector d'hidrocarburs, amb la finalitat d'adaptar-la al que
disposa la Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del
Consell de 26 de juny del 2003, sobre normes comunes per al
mercat interior del gas natural.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Requerir al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme perquè
s'abstingui de tramitar l'autorització del gasoducte insular de
l'illa d'Eivissa, atès que correspon a la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia de les ILles Balears l'esmentada
autorització.
2. Interposar davant el Tribunal Constitucional el corresponent
conflicte de competències, en cas que el Ministeri
d'Indústria, Comerç i Turisme no compleixi amb allò que es
requereix.

Aquesta adaptació ha anat més enllà d'allò que estableix la
normativa europea, fins al punt que envaeix competències de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, especialment pel que
fa referència a l'article 73.

Palma, a 16 d'octubre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a interposar recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei
12/2007, aprovada per les Corts Generals, especialment el punt
20 de l'article únic, en la modificació que fa de l'article 73 i de
les altres normes que s'hi continguin per envair competències
de la comunitat autònoma de les Illes Balears en la matèria.
Palma, a 16 d'octubre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
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

C)

Per acord entre les institucions de la comunitat autònoma
(CES, Direcció General d'Economia -Institut Balear
d'Estadística-) i de l'Estat (Delegació Provincial de l'Institut
Nacional d'Estadística) es publica des de fa uns anys l'Enquesta
de serveis referida a les Illes Balears.

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 la Comissió d'Economia.

Tot i això, l'àmbit de l'estudi es presenta únicament respecte
de la totalitat de la comunitat autònoma en el seu conjunt i no
es desglossa per illes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Així mateix, d'acord amb el que preveuen els articles 95 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Popular solAlicita que aquesta iniciativa sigui
tramitada pel procediment d'urgència, atesos els terminis
establerts per poder complir amb el que es proposa a la
proposició no de llei.
Exposició de motius
El Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç tramita
l'autorització per a la construcció del gasoducte insular a l'illa
d'Eivissa. La competència per a dita autorització correspon a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, tal com estableix
l'Estatut d'Autonomia.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

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 perquè, d'acord amb les altres institucions que
promouen l'Enquesta dels serveis a Balears, hi incloguin,
endemés dels resultats i les dades referits a la globalitat de la
comunitat autònoma, el seu desglossament referits per illes im,
en la mesura de les seves possibilitats, pels municipis més
representatius (més de 18.000 habitants).
Palma, a 16 d'octubre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Exposició de motius
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L'any 2004, però, el Govern de l'Estat va cessar en el càrrec
de vocal del consell d'administració de Patrimonio Nacional
l'aleshores batlessa de la ciutat de Palma de Mallorca, Sra.
Catalina Cirer, a favor del batlle socialista de la Granja, a
Segòvia.
No obstant això, el 14 de setembre d'aquest any 2007, el
Consell de Ministres va tornar a nomenar com a vocal de
l'esmentat consell d'administració l'actual batlessa de Palma de
Mallorca, Sra. Aina Calvo.

És competència dels consells insulars la redacció dels plans
insulars de Comerç. Tot i això, el Govern ha vingut colAlaborant
tècnicament i econòmicament amb el Consell de Menorca en la
preparació del Pla sectorial de comerç de l'illa, a causa,
essencialment, de la menor disponibilitat de les institucions
insulars de les illes menors quant a dotacions tècniques i
econòmiques.

Sembla clar, idò, que ens trobam davant un cas de
deslleialtat institucional que, segons el parer del Grup
Parlamentari Popular, requereix un rebuig per part del
Parlament i una petició al Govern de l'Estat per tal que respecti
la representativitat de l'Ajuntament de Palma, amb
independència de qui estigui al capdavant del seu govern.

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

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a colAlaborar tècnicament i econòmica amb els consells
insulars d'Eivissa i de Formentera per a la preparació i la
redacció dels plans sectorials insulars de comerç respectius.

1. El Parlament de les Illes Balears es congratula que la ciutat
de Palma de Mallorca torni a estar representada en el consell
d'administració de Patrimonio Nacional i rebutja l'actitud
partidista que va demostrar el Govern de l'Estat quan va cessar
la Sra. Catalina Cirer.

Palma, a 16 d'octubre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a mantenir en el futur la representació de la ciutat de Palma en
el consell d'administració de Patrimonio Nacional,
independentment del partit que estigui al capdavant del govern
de l'ajuntament.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 d'octubre del 2007.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Exposició de motius
Patrimonio Nacional és una entitat de dret públic creada
mitjançant la Llei 23/1982, de 16 de juny, reguladora del
patrimoni nacional. La seva labor consisteix a gestionar i
administrar els béns titularitat de l'Estat espanyol que estan a
disposició de la Casa Reial, entre els quals es troba el Palau de
l'Almudaina, situat a Palma de Mallorca.
Aquest organisme compta amb un president, un gerent, i el
seu consell d'administració està constituït per un nombre de
vocals no superior a deu. Entre aquests vocals, dos han de tenir
la condició de membres d'un ajuntament d'una ciutat en què hi
hagi béns immobles integrats al Patrimonio Nacional o alguna
de les fundacions governades pel seu consell d'administració.
Patrimonio Nacional havia comptat des dels seus inicis amb
representants de la ciutat de Palma. Així, van formar part del
seu consell d'administració Ramon Aguiló (1982-1991), Joan
Fageda (1991-2003) i Catalina Cirer (2003-2004).

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 1732/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a obres de Sa
Costera. (BOPIB núm. 10 de 14 de setembre del 2007).
Quin és l'estat actual d'execució de les obres de Sa Costera
i quan es té previst que es posi en funcionament?
Les obres del projecte modificat núm. 1 d'"Aprofitament
dels recursos hidràulics de la Serra de Tramuntana, MallorcaBalears" finalitzaran el proper 31 de desembre.
Per a la posada en funcionament és necessari que
prèviament s'hagi realitzat la instalAlació elèctrica inclosa en el
projecte d'obres complementàries pendent de contractació per
part del Ministeri de Medi Ambient.
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Palma, 20 de setembre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació

rellevància ambiental de els Illes Balears (BOPIB núm. 74, 195-2007).
Dins aquest procés de tramitació, els expedients es troben
a la fase prèvia de concessió de la subvenció, en els terminis
prevists a la convocatòria esmentada.

B)
A la Pregunta RGE núm. 1734/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a Centre
d'interpretació de Cabrera. (BOPIB núm. 10 de 14 de
setembre del 2007).
Quin és l'estat d'execució de les obres del Centre
d'interpretació de Cabrera i quan es té prevista la seva
obertura al públic?

L'alt nombre de solAlicituds formulades i la falta de previsió
de l'equip de govern de la Conselleria de Medi Ambient en el
moment en què es va realitzar la convocatòria per habilitar els
mitjans personals i materials necessaris per resoldre tots els
expedients de forma adequada i en els terminis prevists a la
convocatòria, ha dificultat i dificulta la tramitació d'aquests
expedients.
Palma, 28 de setembre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

En aquests moments no es pot informar de l'estat concret
d'execució, atès que es tracta d'un projecte del Ministeri de
Medi Ambient en relació amb el Parc nacional
maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera que encara no ha
estat transferit a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
E)

Palma, 19 de setembre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1735/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a cabal d'aigua per
als municipis de Muro i Maria de la Salut. (BOPIB núm. 10 de
14 de setembre del 2007).
Quin cabal d'aigua pensa subministrar als termes
municipals de Muro i Maria de la Salut?
El cabal a subministrar als termes municipals de Muro i
Maria de la Salut serà en funció de els seves necessitats.
Palma, 1 d'octubre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 1736/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a ajudes concedides
dels espais naturals de rellevància ambiental. (BOPIB núm. 10
de 14 de setembre del 2007).

A la Pregunta RGE núm. 1738/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a accions per
complir amb el protocol de Kioto. (BOPIB núm. 10 de 14 de
setembre del 2007).
Quines accions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears per acomplir amb el Protocol de Kioto?
El compliment de les obligacions que la Unió Europea ha
assumit respecte del Protocol de Kioto afecten el conjunt del
país i no són divisibles o adjudicables a les comunitats
autònomes individualment.
No obstant això, des del Ministeri de Medi Ambient s'ha
encomanat a les comunitats autònomes l'elaboració de els seves
pròpies estratègies en canvi climàtic (2008-2012) compatibles
i coherents amb l'estratègia espanyola.
L'objectiu del ministeri és l'adopció de mesures
autonòmiques i/o locals per tal d'aconseguir una reducció
estimada de 15 Mt de CO2 eqv/any pel conjunt de les
comunitats autònomes.
És per això que l'elaboració d'aquesta estratègia balear i el
seu desenvolupament i seguiment, per tal d'assegurar el seu
compliment, són les feines més importants que s'han de dur a
terme des de la DGCC.
Palma, 1 d'octubre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

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

Ordre de Publicació
F)

En aquests moments es tramiten de forma simultània els 992
expedients de solAlicituds de subvenció per a espais de
rellevància ambiental de la convocatòria 2007-2008, tal com
s'estableix a la Resolució de la directora de l'empresa pública
Espais de Natura Balear de 16 de maig del 2007, de
convocatòria pública per a la presentació de solAlicituds de
subvenció per al finançament d'inversions als espais de

A la Pregunta RGE núm. 1742/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Miquel Mayans i Serra, relativa a
transferència de residus de Formentera a Eivissa. (BOPIB
núm. 10 de 14 de setembre del 2007).
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Pensa reclamar el Govern de les Illes Balears al Ministeri
de Medi Ambient el milió d'euros que costa el trasllat de
residus de Formentera a Eivissa?
Sí.
Palma, 1 d'octubre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.
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Pensa el Govern mantenir la informació sobre Formentera
als informatius d'IB3 o, al contrari, pensa restar-li temps?
D'acord amb el compromís enunciat pel director general de
l'EPRTVIB de fer d'IB3 un mitjà de comunicació de més
proximitat, tant IB3 TV com IB3 Ràdio augmentaran la
presència de totes les illes, inclosa Formentera.
Santa Ponça, 11 d'octubre del 2007.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 1795/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Miquel Mayans i Serra, relativa a centre de
dia de Formentera. (BOPIB núm. 11 de 21 de setembre del
2007).
Quina serà la data de començament del centre de dia de
Formentera? I el seu termini d'execució? Quin serà el seu
pressupost?
Centre de tractament especialitzat per a persones afectades
per la malaltia d'Alzheimer i altres demències i un centre de
tractament especialitzat per a malalts mentals i discapacitats a
Formentera.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 1798/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Miquel Mayans i Serra, relativa a energia
fotovoltaica a Formentera. (BOPIB núm. 11 de 21 de setembre
del 2007).
En quina situació es troben els projectes per a la creació de
dos parcs d'energia fotovoltaica a Formentera presentats per la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia? Pensa aquesta
conselleria continuar amb la promoció de l'energia fotovoltaica
a l'illa de Formentera que va emprendre l'anterior conseller?
La situació dels projectes és la següent:
• El projecte denominat Fotovoltaica Can Mestre es troba
autoritzat.
• El projecte denominat Solynova Energia es troba
pendent de l'informe de la CBMA (Comissió Balear de
Medi Ambient).

Una vegada assumides les competències pel nou equip del
Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials d'Eivissa i
Formentera, es desitja donar la major celeritats a l'execució del
projecte, amb dotació de recursos econòmics necessaris per a
la viabilitat de la seva execució i posada en servei en un termini
màxim de dos anys.
A partir de l'aprovació del projecte, licitació d'aquest, per
la qual cosa es preveu un temps màxim de tres mesos, a finals
de març del 2008 o principis d'abril s'estarà en disposició de
començar les obres, establint un termini màxim per a la
finalització completa, incloent la urbanització i els exteriors, de
15 mesos. Amb aquest termini d'execució l'edifici podria entrar
en servei després de l'estiu del 2009.
Com a previsió estimativa de la dotació econòmica
necessària per a l'execució del projecte, incloent-hi tots els
honoraris professionals corresponents i el pressupost de
contracta per a la licitació, i a falta de contrastar amb empreses
constructores i de tenir informació de costos definitius
d'edificis similars de recent construcció (sobretot l'Hospital de
Formentera), estimem una quantitat no inferior a cinc milions
d'euros (5.000.000 d'euros).

Per altra banda, el canvi climàtic per al desenvolupament
sostenible representa un dels principals reptes ambientals amb
efectes sobre la societat. El Protocol de Kioto ja establia una
compromisos europeus que l'Estat espanyol va assumir, de
reducció d'emissions, de l'eficiència energètica i de foment de
les energies renovables. Aquest objectiu s'ha validat i
incrementat, i ha fixat objectius ambiciosos en l'horitzó del
2020.
És en aquest sentit que el Govern de les Illes Balears
continuarà amb la promoció de les energies renovables,
especialment la fotovoltaica, tant a Formentera com a les altres
illes, amb l'establiment de criteris d'implementació d'acord amb
les diferents institucions.
Palma, 10 d'octubre del 2007.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Palma, 11 d'octubre del 2007.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
J)

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 1796/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Miquel Mayans i Serra, relativa a informació
sobre Formentera a IB3. (BOPIB núm. 11 de 21 de setembre
del 2007).

A les Preguntes RGE núm. 1856/07 i 1857/07, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Margarita Isabel Cabrer i González,
relatives a noves solAlicituds de la Hipoteca Jove (I i II).
(BOPIB núm. 11 de 21 de setembre del 2007).
Quantes solAlicituds de la Hipoteca Jove s'han presentat des
de juliol del 2007 fins avui? Des de dia 1 de juliol del 2007,
quin dia va tenir entrada el major nombre de solAlicituds
d'Hipoteca Jove en el Registre del Govern?
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S'han presentat 20 solAlicituds de la Hipoteca Jove des de
juliol del 2007 fins a 21 de setembre.

Palma, 9 d'octubre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Per altra banda, els dies que han registrar un major nombre
d'entrades de solAlicituds d'Hipoteca Jove són: dia 3 de juliol,
dia 20 de juliol i dia 13 de setembre.

Ordre de Publicació
M)

Palma, 11 d'octubre del 2007.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 1858/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a traspàs de
les competències de gestió de museus, biblioteques i arxius.
(BOPIB núm. 11 de 21 de setembre del 2007).
Quina previsió de calendari té el Govern quant al traspàs
de les competències de gestió dels museus, biblioteques i
arxius titularitat de l'Estat i que gestiona actualment, als
consells insulars respectius?
Aquestes transferències, el propietari de les quals és l'Estat,
són especialment complexes i exigeixen donar solució a tota
una sèrie de dificultats a l'hora de posar-les en marxa. Per això,
com que és un tema prou important i de certa transcendència,
la previsió de calendari també és dificultosa, sense que això
vulgui dir que no s'hagin fet i s'estiguin fent tota una sèrie de
contactes institucionals per tal d'establir tota una sèrie de
directrius, línies de feina i condicions per dur endavant aquesta
tasca el més aviat possible..
Palma, 9 d'octubre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 1860/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a augment
de personal a museus, biblioteques i arxius. (BOPIB núm. 11
de 21 de setembre del 2007).
Quin augment de personal té previst realitzar el Govern
quant a museus, biblioteques i arxius titularitat de l'Estat i
gestionats actualment per la nostra comunitat per a l'exercici
2008?
En aquests moments que s'elaboren els pressuposts de la
conselleria es tenen en compte les necessitats de modificació de
llocs de feina i la manca de personal a museus, biblioteques i
arxius per tal que puguin establir una estructura orgànica i unes
funcions efectives del seu personal.
Palma, 9 d'octubre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 2055/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a pròtesi
dental per a majors de 65 anys. (BOPIB núm. 12 de 28 de
setembre del 2007).
Quantes persones s'han acollit a la subvenció de pròtesi
dental per a majors de 65 anys d'ençà de la seva entrada en
vigor?
Per part d'aquesta conselleria no es dóna cap subvenció de
pròtesi dental per a majors de 65 anys.

A la Pregunta RGE núm. 1859/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a augment
pressupostari quant a museus, biblioteques i arxius. (BOPIB
núm. 11 de 21 de setembre del 2007).
Quin augment pressupostari té previst realitzar el Govern
quant a museus, biblioteques i arxius titularitat de l'Estat i
gestionats actualment per la nostra comunitat per a l'exercici
2008?
En aquests moments que s'elaboren els pressuposts de la
conselleria es tenen en compte les necessitats de modificació de
llocs de feina i la manca de personal a museus, biblioteques i
arxius per tal que puguin establir una estructura orgànica i unes
funcions efectives del seu personal i que duran efectivament un
augment pressupostari.

Palma, 18 d'octubre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 2178/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
retransmissions dels partits de la lliga de futbol professional
per IB3. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).
Quines passes ha fet, fa i pensa fer el Govern perquè es
torni a retransmetre futbol en català per IB3?
El conflicte existent entre Mediapro i Audiovisual Sport, els
dos operadors que exploten els drets del futbol de primera,
impossibilita tancar qualsevol acords per a l'emissió de futbol
en obert a IB3 Televisió. En tot cas, és voluntat de l'Ens Públic
iniciar converses per tal d'oferir, sempre dins les seves
possibilitats, futbol de primera divisió a IB3 Televisió.
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Santa Ponça, 11 d'octubre del 2007.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Santa Ponça, 15 d'octubre del 2007.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
P)

S)

A la Pregunta RGE núm. 2179/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
retransmissions dels partits de la lliga de futbol professional
per TV3. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

A la Pregunta RGE núm. 2211/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a desplaçament
a Menorca. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

Quan es restablirà la recepció dels partits de la lliga de
futbol professional a través de TV3 i quines passes ha fet, fa i
pensa fer el Govern de les Illes Balears amb aquesta finalitat?
Els drets per a l'emissió dels partits en obert dels dissabtes
són de La Sexta, que ha arribat a un acord amb Televisió de
Catalunya per permetre'n l'emissió només en territori català. Per
això, és la mateixa TV3 que tapa el senyal dels partits a les Illes
Balears, ja que s'exposaria a sancions econòmiques importants
en cas de fer-ho.
Santa Ponça, 15 d'octubre del 2007.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Quin cost ha tingut, detallat per conceptes i imports, per a
l'EPRTVIB el desplaçament a Menorca de l'equip directiu
d'IB3 el passat dimarts dia 18 de setembre del 2007?
El desplaçament, en aquests casos, és el corresponent al cost
del vol anada i tornada de Palma a Menorca de:
• Antoni Martorell i Reynés, director general.
• Francisca Jaume, directora de Gabinet.
• Baltasar Covas, director territorial de centres.
• Maties Salom, director adjunt.
• Antoni Capellà, director adjunt.
• Joana M. March, directora de Relacions Institucionals.
• Javier Benavente, director de Comunicació.
• Nekane Domblás, directora d'Informatius.
Santa Ponça, 18 d'octubre del 2007.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 2209/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a delegat
territorial a Menorca. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del
2007).

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Per quan té previst el director de l'EPRTVIB nomenar un
delegat territorial a l'illa de Menorca?
Actualment el responsable de coordinació de delegacions
territorials. té com a tasca més urgent i important cercar un
director per al centre insular de Menorca.
Santa Ponça, 11 d'octubre del 2007.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 2210/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a delegat
territorial a Menorca. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del
2007).
Per quin motiu s'ha nomenat un "director de centres" a IB3
si té la intenció de nomenar un delegat territorial de l'ens a
l'illa de Menorca?
El responsable de coordinació de delegacions territorials és
un càrrec ja previst a la relació de llocs de feina aprovada
durant la passada legislatura i en cap moment no és un substitut
de cap director de delegació, sinó que s'encarrega de coordinar
la gestió de tots els centres territorials.

A)
Acord sobre la presentació de preguntes davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears.
La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 d'octubre del 2007, per tal
d'acomplir el que disposa la Resolució reguladora del
funcionament d'aquesta comissió, adoptà l'acord següent:
1. S'incorporaran a cada ordre del dia de la sessió el mateix
nombre de preguntes que està fixat per a la sessió plenària del
Parlament:
• Del Grup Parlamentari Popular: 6
• Del Grup Parlamentari Socialista: 4
• Del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSMVerds: 1
• Del Grup Parlamentari Unió Mallorquina: 1
• Del Grup Parlamentari Mixt: 1
2. Les preguntes que hagin de presentar els diputats del Grup
Parlamentari Mixt s'ajustaran als acords que es preveuen per a
aquest grup, de la mateixa manera que es fa per presentar-les al
ple.
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3. Si s'han presentat més preguntes, les qualificades i no
incloses dins cap ordre del dia s'entendran decaigudes, per la
qual cosa si els diputats autors les volen tornar a formular
hauran de presentar l'escrit corresponent al Registre de
l'Oficialia Major del Parlament.
2. Comunicar-ho als portaveus dels diversos grups
parlamentaris de la comissió.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

Tractament de pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a la Pregunta amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 1797/07.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre del 2007, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
2560/07, presentat pel diputat Hble. Sr. Josep M. Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, i, conformement amb
l'establert per l'article 160.2 del Reglament de la Cambra,
acorda que la pregunta esmentada, relativa a pla de regulació
de fondejos de s'Estany des Peix de Formentera, sigui tractada
com a pregunta oral davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
Rectificació d'una expressió a les proposicions no de llei
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals RGE
núm. 2003/07 i 2006/07 a 2008/07.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre del 2007, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
2591/07, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda la
rectificació de les proposicions esmentades (publicades al
BOPIB núm. 12, de 28 de setembre d'enguany), en el sentit de
substituir l'expressió "1 de gener del 2008" per "1 de gener del
2009".
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 15, de 19 d'octubre del
2007.
- Pàg. 210 i 225. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió, apartat U).
On diu: RGE núm. 2468/07
Ha de dir: RGE núm. 2496/07
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