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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2931/07, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a residències a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 7 de novembre del
2007).

Palma, a 7 de novembre 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 Mixt interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre les residències a l'illa d'Eivissa.

Atesa la necessitat de conèixer la situació actual i les
perspectives de futur de les residències de l'illa d'Eivissa
interpelAlam el Govern en relació amb aquesta qüestió.

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.
La portaveu:
Esperança marí i Mayans.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2985/07, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2341/07, relativa a
política territorial del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 7
de novembre del 2007).

Palma, a 7 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
2341/07, relativa a política territorial del Govern de les Illes
Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preparar un projecte de llei del sòl, respectant la
necessària participació social i dels sectors afectats durant la

seva elaboració i amb el consens de totes les forces polítiques
parlamentàries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè les declaracions dels nous espais naturals
protegits es facin sempre amb el consens dels propietaris, únic
camí que garanteix la consolidació i l'acceptació d’aquestes
declaracions pels afectats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, amb l’anticipació necessària, que es prepari
la modificació de les DOT per tal de dissenyar l’ordenació del
territori i urbanística del decenni 2009-2019, promovent la
participació social i dels sectors afectats durant la seva
elaboració i amb el consens de totes les forces polítiques
parlamentàries.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure les modificacions competencials i
legals necessàries per tal d’assegurar que la darrera paraula per
aprovar ampliacions de les zones aeroportuàries sigui sempre
de les autoritats autonòmiques.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir una reserva mínima del 30% de
l’edificabilitat residencial total per a habitatges protegits en les
actuacions de sòl urbanitzable i de sòl urbà.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no fer ús del sòl rústic i de les àrees
d’harmonització de creixement previstes en els plans territorials
insulars, fins que no s’esgoti el sòl urbà i urbanitzable.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir la promesa electoral del Sr. Antich per
tal de construir 20.000 habitatges de protecció oficial en
aquesta legislatura, sense requalificar sòl i sense incrementar el
creixement previst en els plans territorials insulars.

Palma, a 2 de novembre del 2007.
El diputat:
Jaume Font i Barceló
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2954/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa pilot de deshabituació tabàquica. (Mesa de 7 de
novembre del 2007).

RGE núm. 2955/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nova unitat de càncer de mama. (Mesa de 7 de novembre del
2007).
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RGE núm. 2956/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atenció a la fibromiàlgia i a la síndrome de fatiga crònica.
(Mesa de 7 de novembre del 2007).

RGE núm. 2957/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
organigrama del nou hospital de referència. (Mesa de 7 de
novembre del 2007).

RGE núm. 2958/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
model de carrera professional. (Mesa de 7 de novembre del
2007).

RGE núm. 2959/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de l'estratègia de salut mental. (Mesa de 7 de
novembre del 2007).

RGE núm. 2960/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del Pla sociosanitari. (Mesa de 7 de novembre del
2007).

RGE núm. 2961/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rehabilitació a domicili. (Mesa de 7 de novembre del 2007).

RGE núm. 2962/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla d'ajudes bucodental. (Mesa de 7 de novembre del 2007).

RGE núm. 2976/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subvencions a grups de teatre. (Mesa de 7 de
novembre del 2007).

RGE núm. 2977/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subvencions a grups de música. (Mesa de 7 de
novembre del 2007).

RGE núm. 2978/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subvencions a les enciclopèdies de Mallorca. (Mesa
de 7 de novembre del 2007).

RGE núm. 2979/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subvencions a l'Associació Menorca Solidària.
(Mesa de 7 de novembre del 2007).

RGE núm. 2980/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subvencions a l'AFAM. (Mesa de 7 de novembre del
2007).

RGE núm. 2981/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convenis signats amb els consells insulars. (Mesa de
7 de novembre del 2007).

RGE núm. 2982/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes del Govern als consells insulars. (Mesa de 7
de novembre del 2007).

RGE núm. 2994/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consum de
les franges d'harmonització del creixement. (Mesa de 7 de
novembre del 2007).

Palma, a 7 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst la Conselleria de Salut posar en
funcionament el programa pilot de tractament farmacològic per
a la deshabituació tabàquica que tenia previst la Conselleria de
Salut a la passada legislatura?

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 escrita.

Com té previst posar en marxa la Conselleria de Salut la
nova unitat de càncer de mana que ha anunciat als mitjans de
comunicació? Especificau on, qui la coordinarà, quines
especialitats tindrà i quines patologies tractarà.

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 escrita.

Quines actuacions té previst la Conselleria de Salut posar en
funcionament per a l'atenció a la malaltia de fibromiàlgia i a la
síndrome de fatiga crònica?



368 BOPIB núm. 19 - 9 de novembre del 2007

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 escrita.

Quin nou organigrama té previst la Conselleria de Salut per
a l'hospital de referència de la comunitat autònoma?

Palma, a 31 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.

Quines modificacions té previst introduir o proposar la
Conselleria de Salut al model de carrera professional pactat a
la legislatura anterior?

Palma, a 31 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.

Quins aspectes de l'estratègia de salut mental creu la
Conselleria de Salut que s'han de modificar?

Palma, a 31 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.

Quins aspectes, precisions o propostes del Pla sociosanitari
creu la Conselleria de Salut que s'han de modificar?

Palma, a 31 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.

Quan i de quina manera té previst la Conselleria de Salut
posar en funcionament el programa de rehabilitació a domicili
anunciat pel conseller?

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones s'han acollit a la subvenció o al Pla
d'ajudes per a l'atenció bucodental de majors de 65 anys des de
la seva entrada en vigor?

Palma, a 31 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 grups de teatre de les Illes Balears han estat
beneficiaris d'ajudes de desplaçaments per part del Govern de
les Illes Balears durant les anualitats del 2006 i del 2007?

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins grups de música de les Illes Balears han estat
beneficiaris d'ajudes de desplaçaments per part del Govern de
les Illes Balears durant les anualitats del 2006 i del 2007?

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.

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.

Quines subvencions de la comunitat autònoma de les Illes
Balears han rebut les enciclopèdies de Mallorca, Menorca i
Eivissa durant les anualitats del 2006 i del 2007?

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines subvencions ha rebut l'Associació Menorca
Solidària imputables als exercicis pressupostaris de la
comunitat autònoma de les Illes Balears dels anys 2006 i 2007?

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Margalida Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines subvencions ha rebut l'Associació Familiar de
Menorca (AFAM) imputables als exercicis pressupostaris de la
comunitat autònoma de les Illes Balears dels anys 2006 i 2007?

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Margalida Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins convenis ha signat el Govern de les Illes Balears amb
els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa els anys
2006 i 2007 en matèria d'esports?

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes han rebut del Govern de les Illes Balears els
consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa els anys 2006
i 2007 en matèria d'esports?

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori que els principals agents socials de l'àmbit ecologista
estan d'acord amb la utilització de les franges d'harmonització
del creixement previstes a les DOT per promoure la
construcció d'habitatges de protecció oficial?

Palma, a 2 de novembre del 2007.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2966/07, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Observatori de la joventut. (Mesa de 7 de novembre del 2007).

RGE núm. 3033/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cambra
hiperbàrica a Menorca. (Mesa de 7 de novembre del 2007).

RGE núm. 3034/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
llei d'autonomia personal i atenció a la dependència. (Mesa de
7 de novembre del 2007).

RGE núm. 3035/07, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació contra la violència de gènere. (Mesa de 7 de
novembre del 2007).

RGE núm. 3036/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creixement
econòmic de les Illes. (Mesa de 7 de novembre del 2007).

RGE núm. 3039/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a fons de suficiència. (Mesa de 7 de
novembre del 2007).

RGE núm. 3042/07, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
observatori de la joventut. (Mesa de 7 de novembre del 2007).

RGE núm. 3046/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cobertura de les despeses derivades de la compra de
llibres a primer i segon de primària. (Mesa de 7 de novembre
del 2007).

RGE núm. 3047/07, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de
les dades mensuals d'atur a les Illes Balears. (Mesa de 7 de
novembre del 2007).

RGE núm. 3048/07, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de
les dades mensuals d'atur a les Illes Balears. (Mesa de 7 de
novembre del 2007).

RGE núm. 3049/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retransmissions de les competicions esportives a l'illa d'Eivissa
per part d'IB3. (Mesa de 7 de novembre del 2007).

RGE núm. 3050/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
requalificació de nous sòls a les Illes Balears. (Mesa de 7 de
novembre del 2007).

RGE núm. 3051/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a noves figures impositives. (Mesa de 7 de novembre del 2007).

Palma, a 7 de novembre del 2007.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció la Conselleria d'Esports i Joventut de crear
l'Observatori de Joventut així com marca la Llei integral de la
Joventut?

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.

Estava prevista als plànols del nou hospital de Menorca la
instalAlació del servei de cambra hiperbàrica?

Palma, a 7 de novembre del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la progressió de la justificació al Ministeri de
Treball i Afers Socials, per part de la comunitat autònoma, del
pagament per servei, de la llei d'autonomia personal i atenció
a la dependència?

Palma, a 7 de novembre del 2007.
El diputat:
Miquel A. Coll i Canyelles.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els motius pels quals s'ha pres la decisió des de
l'Institut Balear de la Dona, de cessar la Fundació de lluita
contra la violència de gènere?

Palma, a 7 de novembre del 2007.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les previsions de creixement econòmic de les
ILles Balears per a l'any 2008?

Palma, a 7 de novembre del 2007.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.

Considera el Sr. Conseller d'Hisenda que les competències
de les Illes Balears tenen un superàvit de finançament que
justifiqui que l'any 2008 aportem 235 milions d'euros al Fons
de suficiències, en compliment de la LOFCA del 2001?

Palma, a 7 de novembre del 2007.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció la Conselleria d'Esports i Joventut de crear
l'Observatori de joventut així com marca la Llei integral de la
joventut?

Palma, a 7 de novembre del 2007.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears cobrir les despeses derivades de les
compres de llibres per als curs 2007-2008 per a primer i segon
curs d'educació primària?

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

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.

A part de les convocatòries habituals de cada any a la
Conselleria de Treball i Formació i del Servei d'Ocupació de
les Illes Balears, preveu el Govern prendre mesures, a curt
termini, per tal de contribuir a estimular l'ocupació i reduir
l'atur?

Palma, a 7 de novembre del 2007.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereixen al Govern els successius
increments de persones en atur dels darrers quatre mesos?

Palma, a 7 de novembre del 2007.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està satisfet l'Hble. Sr. Conseller de Presidència del Govern
de les Illes Balears de les retransmissions que IB3 ve realitzant
darrerament de les competicions esportives a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 5 de novembre del 2007.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 la requalificació de nous sòls a les Illes Balears?

Palma, a 7 de novembre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Establirà el Pla d'estabilitat pressupostària de les Illes
Balears noves figures impositives?

Palma, a 5 de novembre del 2007.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2949/07, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
discriminació dels menorquins en relació amb els viatges de
l'IMSERSO, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 7 de novembre del 2007).

RGE núm. 2950/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a controls de drogues per part de la DGT, a contestar
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 7 de
novembre del 2007).

RGE núm. 2951/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centre de salut de Vila, a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 7 de novembre del 2007).

RGE núm. 2952/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
director d'atenció  primària de l'Àrea de Salut d'Eivissa, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
7 de novembre del 2007).

Palma, a 7 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha fet alguna gestió la Conselleria d'Afers Socials en
relació amb la situació de discriminació que pateixen els
menorquins a l'hora d'optar als viatges de l'IMSERSO?

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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 la Comissió no
permanent de Salut.

Quan, com i a quins àmbits es pensen posar en marxa a
Balears els controls de drogues que la Direcció General de
Trànsit fa a tota Espanya?

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

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 la Comissió no
permanent de Salut.

Quan calcula l'Hble. Sr. Conseller que es podrà posar en
funcionament el centre de salut a Vila a l'avinguda 8 d'agost?
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Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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 la Comissió no
permanent de Salut.

Per què no s'ha cobert la plaça de director d'atenció
primària de l'Àrea de Salut d'Eivissa?

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2967/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a eliminació de barreres de comunicació. (Mesa de 7
de novembre del 2007).

RGE núm. 2968/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a encomana de gestió dels museus de titularitat estatal
al Consell Insular de Menorca. (Mesa de 7 de novembre del
2007).

RGE núm. 2969/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a foment de la responsabilitat social corporativa.
(Mesa de 7 de novembre del 2007).

RGE núm. 2970/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garantia del pagament de la pensió d'aliments a les
dones en situació de risc social. (Mesa de 7 de novembre del
2007).

Palma, a 7 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

El principi d’igualtat consagrat a l’article 14 de la
Constitució Espanyola comporta que no pot prevaler cap mena
de discriminació per la raó que sigui. En tal sentit, un dels

objectius fonamentals de l’actuació pública ha d’anar
encaminat a afavorir aquesta igualtat de tots els ciutadans, amb
la total integració social de totes les persones, especialment la
d’aquelles que es veuen afectades de disminucions, com pot ser
el colAlectiu de ciutadans sords/sordocegs, que conviu
diàriament en un entorn advers a causa de les barreres de
comunicació existents que fan impossible la seva participació
real com a ciutadans de ple dret en la vida política, econòmica,
cultural i social.

L’article 19.3 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
preveu que “les administracions públiques de les Illes Balears
garantiran l’ús de la llengua de signes pròpia de les persones
sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i
respecte”. En tal sentit, s’ha de dir que a l’àmbit de les
administracions públiques, les persones sordes no poden fer
gestions de manera autònoma a conseqüència de les barreres de
comunicació que hi existeixen. En alguns casos, a falta de
professionals, es veuen obligats que els acompanyi qualque
familiar, que en moltes ocasions no coneix la llengua de signes
i el que reben és un resum assossegat de la informació rebuda
sense possibilitat de participar ni de plantejar els seus dubtes.
Per altra banda i amb caràcter general no poden participar en
els actes o les activitats organitzats per les administracions
públiques, i en conseqüència viuen una situació d’exclusió
social i de desigualtat d’oportunitats.

Fa unes poques setmanes al ple del Parlament de les Illes
Balears vàrem fer una referència a l’eliminació de barreres
arquitectòniques als edificis i espais públics mitjançant una
proposició no de llei, i també el colAlectiu de sords/sordocegs
són creditors d’aquest tipus d’actuacions integradores, ja que
la Constitució Espanyola a l'article 20 preveu que “es
reconeixen i protegeixen els drets (...) 1.d) a comunicar o rebre
lliurament informació verídica per qualsevol mitjà de difusió”;
i s'ha de tenir en compte també el que diu l’article 49 de la
mateixa Carta Magna: “els poders públics realitzaran una
política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels
disminuïts físics, sensorials i psíquics, a qui es prestarà
l’atenció especialitzada que requereixin i seran emparats
especialment per fer possible la satisfacció dels drets que el
present títol atorga a tots els ciutadans" (Capítol III. Dels
principis rectors de la política social i econòmica).

Hem de subratllar que parlam d’un colAlectiu amb una
identitat i cultura pròpies i un idioma, la llengua de signes, que
ha estat reconeguda el mes d’octubre d’aquest any com a
llengua cooficial amb el mateix estatus que qualsevol llengua
de l’Estat espanyol, i són les institucions, especialment les més
properes al ciutadà, les que juguen un paper decisiu en
l’aplicació efectiva de la legislació que dóna suport a aquest
reconeixement.

Així doncs, tal i com indica la Llei 51/2003, de 2 de
desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, davant
aquesta situació és precís dissenyar i posar en marxa estratègies
d’intervenció que operin simultàniament sobre les condicions
personals i sobre les condicions ambientals als espais públics,
per això és necessari comptar amb les ajudes tècniques i els
recursos humans adients, així com dur a terme les accions
transversals necessàries per eliminar-les. Entre aquestes
mesures podem trobar pannells electrònics per donar
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informació visual, intèrprets de llengua de signes, guies
intèrprets, subtitulació, etcètera, i així aconseguir eliminar les
barreres de comunicació que les persones sordes pateixen en la
vida diària.

Per tot això, seria convenient dissenyar un pla d’actuació
per a l’eliminació de les barreres de comunicació que pateixen
les persones sordes/sordocegues, seguint l’esperit de la llei
estatal aprovada el mes d’octubre d’aquest any per la qual es
reconeix la llengua de signes.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme totes les actuacions i gestions que siguin
necessàries per a l’efectiva eliminació de les barreres de
comunicació als edificis, les institucions i els espais públics,
incloent-hi l’elaboració d’un pla d’actuació que marqui uns
objectius a assolir i uns terminis per a aquests.

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Torres i Marí.
El portaveu:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Els museus són els dipositaris i custodis del patrimoni
històric de caràcter moble lligat als territoris de què està
integrada la nostra comunitat autònoma.

El Museu de Menorca és un museu de titularitat estatal,
l’antecedent del qual és l’antic Museu de Belles Arts de Maó,
amb les colAleccions que provenien de l’Ateneu i de
l’Ajuntament de Maó, administració que, a més, va
proporcionar a l’Estat el claustre de Sant Francesc perquè fos
la seu de l’actual museu. Actualment la major part de les
colAleccions del museu procedeixen de les excavacions
arqueològiques realitzades a Menorca.

La gestió del Museu de Menorca fou encomanada a la
comunitat autònoma de les Illes Balears després que el Decret
3040/1983, de 5 d’octubre, de traspàs de funcions i serveis de
l’Estat en matèria de cultura a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, va transferir els museus, les biblioteques i els
arxius d’interès per a la comunitat autònoma i va preveure la
transferència de la gestió dels museus, biblioteques i arxius de
titularitat estatal mitjançant un conveni.

El punt 6.5 de l’esmentat conveni entre el Ministeri de
Cultura i la comunitat autònoma de les Illes Balears, sobre la
gestió dels arxius i museus de titularitat estatal, diu que la
comunitat autònoma ha de garantir el manteniment dels vincles
de relació o existents entre els arxius i museus de titularitat
estatal dins el seu territori.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears atribueix a
l’article 32.5 al Govern de les Illes Balears les competències
executives en la gestió de museus, biblioteques i arxius de
titularitat estatal que no es reservi l’Estat, els termes de la qual
es fixaran mitjançant conveni.

L’article 71 de la mateixa norma sobre la funció executiva
de competència dels consells insulars, diu que, en general
podran tenir, a més de les relacionades al text, qualssevol altres
que, dins l’àmbit territorial propi, corresponguin als interessos
respectius, d’acord amb les transferències o delegacions que a
tal fi s’estableixin.

L’article 46 de la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de
les Illes Balears diu que els consells insulars són competents
per elaborar i gestionar la xarxa de museus de cadascuna de les
Illes.

L’article 13 de la mateixa llei, que parla de la formació de
les xarxes insulars de museus, diu que tindran participació en
la xarxa museística insular els museus i les colAleccions
museogràfiques de titularitat estatal.

El Consell Insular de Menorca ha reclamat en diverses
ocasions comptar amb la gestió del museu (també de la
biblioteca i l’arxiu) de titularitat estatal que és imprescindible
per al funcionament de la Xarxa de Museus de Menorca, atès
que no hi ha a l’illa cap museu que sigui de titularitat de la
comunitat autònoma que, segons la Llei de museus, hauria
passat a la gestió del CIM.

L’article 50 de l’Estatut d’Autonomia que parla sobre les
funcions del Parlament, diu que correspon a aquesta institució
aprovar i decidir transferències, però també delegacions de
competències a favor dels consells insulars o altres ens locals
de la comunitat autònoma.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a portar a l’aprovació del Parlament la delegació de la
competència de gestió del Museu de Menorca, de titularitat
estatal, al Consell Insular de Menorca, els termes de la qual es
fixaran mitjançant conveni.

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
El portaveu:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Ja fa un cert temps que la societat internacional demana a
les empreses que s’impliquin i es posicionin enfront dels grans
reptes socials actuals i de futur.

Aquesta implicació i aquest posicionament, que de fet
representen una assumpció de responsabilitats per part de les
empreses, comencen a perdre força dins el nostre país a finals
dels anys noranta, quan un nombre important d’empreses es
consciencien que poden i volen contribuir a un
desenvolupament més sostenible, sense que aquest fet signifiqui
perdre creixement econòmic ni competitivitat.

Bàsicament es tracta de colAlaborar, mitjançant l’aplicació
sistemàtica de recursos, en la protecció mediambiental, el
foment de la responsabilitat social i la protecció dels interessos
dels consumidors.

Aquest moviment s’ha anomenat responsabilitat social
corporativa.

A les Illes Balears comptam amb un important teixit
empresarial, actiu, modern, sensible i amb inquietuds constants
per a la millora de les seves infraestructures, coneixements i
competitivitat. Ens consta el seu interès en el compromís que
representa la RSC, prova de la qual cosa és que la CAEB ha
organitzat recentment algun curs amb l’objectiu de donar a
conèixer i impulsar aquestes polítiques empresarials. 

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure entre tots els sectors productius de les
nostres illes, el compromís voluntari d’incloure dins les seves
estratègies empresarials la responsabilitat social corporativa, i
a rebre del Govern de les Illes Balears tot el suport,
l'assessorament i la colAlaboració necessaris per portar-ho a
terme.

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Margalida Mercadal i Mercadal.
El portaveu:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Atès que el deure de tenir cura i vetllar pels fills està recollit
a la Constitució Espanyola, que a l'article 39 estableix que “els
pares han de prestar assistència de tot ordre als fills haguts dins
o fora del matrimoni, durant la seva minoria d’edat i en els
altres casos en què legalment procedeixi”.

Atès que la separació o el divorci no eximeixen als
progenitors d’aquestes obligacions, tal com especifica l’article
92 del Codi Civil.

Atès que, encara que tota sentència de separació o divorci
que es dicta dins el corresponent procediment, ja sigui d’acord
entre les parts o bé contenciós, determina quin dels progenitors
esdevé obligat al pagament de la pensió d’aliments, la quantitat
d’aquesta, la forma de pagament, etc., i encara que en el marc
legal actual existeixen mesures i mecanismes tendents a
assegurar l’efectivitat d’aquesta obligació, la realitat és que
massa sovint es produeix l’impagament de la pensió d’aliments
a càrrec del progenitor no custodi. A més, la precària situació
en què es troben els jutjats, amb uns mitjans materials i
personals molt limitats, fa que moltes vegades no es pugui
respondre eficientment a situacions que molt bé poden
qualificar-se com de veritable emergència personal i familiar.

Atès que la pensió d’aliments és un dret inherent al menor
beneficiari que comprèn la cobertura de les necessitats bàsiques
com el menjar, tot el que és indispensable per a l'aliment,
l'habitació, el vestit, l'assistència mèdica i l'educació i que, per
tant, del seu diligent pagament dependrà, en major o menor
mesura, el benestar del menor, resulta evident que els poders
públics han de dur a terme totes les actuacions i gestions
necessàries perquè, sobretot en casos d’especial situació de
risc, hi hagi uns mecanismes perquè aquestes necessitats
bàsiques estiguin garantides.

Atès que són les mares separades o divorciades les que,
amb els seus fills, es veuen moltes vegades immerses en
situacions angunioses i de desprotecció, arran de l’impagament
de la pensió d’aliments pel pare no custodi i que, com s’ha dit
abans, els tribunals no donen una resposta ni una cobertura
ràpida i efectiva a aquestes situacions, es considera convenient
i necessari crear un fons de garantia de pensions que s’activés
quan hi hagi una constatació judicial d’incompliment i això
comporti una situació de greu precarietat econòmica i per tant,
de risc social.

Atès, a més, que segons la Federació d’Associacions de
Dones Separades i Divorciades, “l’incompliment dels
pagaments és una forma de control i violència envers la dona
i els fills”, es pot parlar, doncs, d’una forma de violència cap a
la dona de tipus econòmic, consideram que el Govern ha
d’actuar.
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un mecanisme de garantia del
pagament de la pensió d’aliments fixada per resolució judicial
a les dones en situació de risc social.

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Maria Torres i Marí.
El portaveu:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2948/07, del Grup Parlamentari Popular
relativa a recuperació dels fons estatals per la lluita contra el
tabaquisme, a tramitar davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa de 7 de novembre del 2007).

Palma, a 7 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atès que el Ministeri de Sanitat del Govern de l’Estat ha
anunciat la retirada dels fons finalistes per al desenvolupament
de programes de salut pública per a la lluita contra el
tabaquisme que percebia la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Atès que aquests fons, aproximadament de 330.000 euros,
són importants per a Balears, ja que ens permeten el
finançament de programes destinats a prevenir el consum de
tabac entre els joves i a la deshabituació tabàquica de les
persones fumadores, entre d’altres.

Atès que la lluita contra el tabaquisme ha de ser una
prioritat perquè el tabaquisme és la primera causa de mort i
malaltia evitable al nostre país (càncer, malalties
cardiovasculars, malalties pulmonars, fonamentalment).

Atès que el motiu pel qual s’han retirat les ajudes a la nostra
comunitat autònoma és la modificació efectuada a la Llei
d’ordenació de l’activitat comercial, la passada legislatura per

tal de permetre als comerços situats a les zones turístiques
vendre tabac, igual que es permet a Canàries, o als locals d’oci
mitjançant màquines expenedores.

Atès que la modificació es va efectuar per tal de no generar
una greu situació a un dels sectors econòmics més importants
de les Illes Balears, a més de superar la greu discriminació
front d'altres establiments i altres comunitats autònomes allà on
sí està permesa aquesta venda de tabac.

Atès que la modificació es va produir amb un ample
consens polític a les nostres illes.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a no retirar els fons finalistes que reben les Illes Balears
per tal de desenvolupar programes de salut pública destinats a
la lluita contra el tabaquisme.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer totes les gestions oportunes davant el Govern
de l’Estat per tal de recuperar els fons retirats i dur endavant
una actuació decidida en la lluita contra el tabaquisme a la
nostra comunitat autònoma.

Palma, a 31 d'octubre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 2046/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
inversió de 390 milions d'euros per a inversions ferroviàries.
(BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

No considera el conseller de Mobilitat que la quantitat de
390 milions d'euros que demanà el senador Sampol a la
ministra de Foment per a inversions ferroviàries és insuficient
per a les inversions previstes en el Pla de transports de les Illes
Balears?

Segons el Pla director sectorial de transport terrestre, en el
punt 3, referent al finançament i a la periodicitat de les
inversions ferroviàries, diu: "Les inversions totals del Pla de
transport ferroviari ascendeix a la quantitat de 1.385.762.481
euros...", que actualitzada aquesta quantitat podria ascendir a
2.000.000.000 d'euros, "...distribuïts entre els vuit anys de
vigència del PDST (2005-2012)".
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I continua el text: "Per aquest motiu s'ha de reclamar la
colAlaboració i el suport financer de l'Administració de l'Estat,
tal com preveu el règim especial de les Illes Balears...".

La problemàtica apareix des del moment que els anys 2005,
2006 i 2007 aquest suport financer no es va aplicar, de manera
que s'arrossega un dèficit d'inversions ferroviàries més que
notable, que s'ha d'imputar com a manca de previsió de
l'anterior govern, que va aprovar un pla director sectorial sense
les garanties financeres que feien possible la seva
implementació.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 2051/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a dades
tècniques de l'enquesta en relació a la construcció d'un nou
hospital a Son Espases. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del
2007).

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

Univers: 
• 790.763 residents a Mallorca
• 88.434 residents a Menorca
• 113.908 residents a Eivissa
• 7.957 a Formentera

Mostra: 
• 1.650 individus a Mallorca
• 600 individus a Menorca
• 600 individus a Eivissa
• 150 a Formentera

Mostreig: 
Majors de 18 anys; sistema aleatori amb quotes d'edat i

gènere.

Metodologia: 
Enquesta telefònica. Metodologia CATI.

Error mostral (+/-) (P=Q=50%): 
+/-1,78% pel conjunt de la mostra.

Nivell de confiança: 
95%.

Període d'enquestació: 
Dies 17 al 28 d'agost del 2007.

Treball de camp: 
Segura Duran Assessors SA.

Anàlisi i informe: 
Institut Opinometre SL.

Palma, 22 d'octubre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 2052/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a empresa
que ha realitzat l'enquesta en relació a la construcció d'un nou
hospital a Son Espases. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del
2007).

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

Opinometre SL ha fet el disseny mostral, la programació
CATI i la creació d'una base de dades amb els resultats
obtinguts. I SD Assessors SA ha fet el treball de camp.

Palma, 22 d'octubre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 2053/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost de
l'enquesta en relació a la construcció d'un nou hospital a Son
Espases. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

Quin cost ha tengut l'enquesta encarregada pel Govern de
les Illes Balears en relació amb la construcció d'un hospital a
Son Espases?

El cost total de l'enquesta és de 24.000 euros.

Palma, 22 d'octubre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 2054/07, 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?

Us comuniquem que per part d'aquesta conselleria no es
dóna cap subvenció de pròtesi dental per a majors de 65 anys.

Palma, 18 d'octubre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 2062/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a PIB de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 12 de
28 de setembre del 2007).

Quin és el PIB de la comunitat autònoma de les Illes
Balears segons el conseller d'Economia i Hisenda?

Les xifres oficials del Producte Interior Brut de les Illes
Balears són les següents:
• PIB any 2002, darrer any que la xifra de la comptabilitat

regional d'Espanya elaborada per l'INE té caràcter definitiu:
18.581.891.000,00 euros.

• PIB any 2006, darrera xifra presentada a la comptabilitat
regional d'Espanya de l'INE, amb caràcter de primera
estimació: 24.391.053.000,00 euros.

• PIB any 2004, segons el marc Input-Output elaborat pel
Govern de les Illes Balears i presentat el març d'enguany:
20.851.002.000,00 euros.

Totes les quantitats assenyalades són en euros corrents i a
preu de mercat.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 2063/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a pla de
competitivitat de l'economia balear. (BOPIB núm. 12 de 28 de
setembre del 2007).

Quins terminis té prevists el Govern per al Pla de
competitivitat de l'economia balear?

El Govern de les Illes Balears té previst aprovar el Pla de
competitivitat en el termini màxim d'un any.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 2064/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a iniciatives
d'R+D+I. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

Quines iniciatives té previstes el Govern quant a R+D+I?

Les iniciatives previstes quant a R+D+I són les següents:
• Completar les accions previstes en el II Pla de ciència,

tecnologia i innovació de les Illes Balears 2005-2008.
• Realització de dos projectes importants ja iniciats: el Centre

d'Investigació, Desenvolupament i Innovació en Turisme,
CIDTUR; i el Sistema d'Observació Costaner de les Illes
Balears, SOCIB.

• Articulació d'un procés per tal d'elaborar el III Pla de
ciència, tecnologia i innovació 2009-2012.

• Accions dirigides a reforçar tant els recursos humans com
les infraestructures científiques d'aquesta comunitat
autònoma.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 2065/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a autoritzacions
d'endeutament. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

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

El Govern de les Illes Balears no ha autoritzat cap
endeutament al Consell Insular de Menorca.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 2066/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a autoritzacions
d'endeutament. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

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

El Govern de les Illes Balears no ha autoritzat cap
endeutament al Consell Insular d'Eivissa.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 2067/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a autoritzacions
d'endeutament. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

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

El Govern de les Illes Balears no ha autoritzat cap
endeutament al Consell Insular de Mallorca.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.
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Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 2068/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a finançament
dels consells insulars. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del
2007).

Com té previst el  Govern millorar el finançament dels
consells insulars?

Desenvolupant la Llei de finançament dels consells insulars
durant l'any 2008.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 2069/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a finançament
dels ajuntaments. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del
2007).

Com té previst el  Govern millorar el finançament dels
ajuntaments?

Mitjançant els instruments habituals, és a dir, Fons de
compensació local i convenis comunitat autònoma de les Illes
Balears-municipis.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 2070/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a reunions de la
Comissió Mixta d'Economia i Hisenda. (BOPIB núm. 12 de 28
de setembre del 2007).

Quantes reunions de la Comissió Mixta d'Economia i
Hisenda té previstes el Govern i en quines dates?

La presidència de la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda
depèn del Govern de l'Estat i és aquest el que convoca les
reunions. En principi es preveu una reunió abans de final d'any.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 2071/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a destí de
l'endeutament addicional de 130 milions d'euros. (BOPIB
núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

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

No s'ha solAlicitat cap endeutament addicional per la
quantitat de 130 milions d'euros?

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 2073/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a increment de
direccions generals. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del
2007).

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

Sis.

Marratxí, 23 d'octubre del 2007.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 2074/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a alts càrrecs.
(BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

Quants d'alts càrrecs ha nomenat el Govern des de la seva
constitució fins a la data d'avui?

Cent-cinc.

Marratxí, 23 d'octubre del 2007.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 2076/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a quantitat que es
negocia del Conveni de carreteres del 2004. (BOPIB núm. 12
de 28 de setembre del 2007).

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

Estam en procés de negociar la resolució dels convenis de
carreteres dels anys 1998 i 2004.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.
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Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 2077/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a abonament dels
206 milions d'euros del conveni de carreteres del 2004.
(BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

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

Les quantitats s'estan negociant dintre del marc dels
convenis pendents per evitar les dificultats jurídiques que per
ara entrebanquen les relacions comunitat autònoma de les Illes
Balears-Govern de l'Estat.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 2078/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a inversions
demanades a la primera reunió de la Comissió Mixta. (BOPIB
núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

Quines inversions ha demanat el conseller d'Economia a la
primera reunió de la Comissió Mixta?

Les tasques de la comissió mixta es limiten al seguiment de
les inversions. Al seu si no es fan propostes d'inversions.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 2079/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a inversió de 13
milions d'euros a Menorca. (BOPIB núm. 12 de 28 de
setembre del 2007).

Estaven ja pressupostats per l'anterior executiu els prop de
13 milions d'euros que la consellera d'Educació i Cultura
anuncià com a inversió per a Menorca?

Tot i que la majoria de les inversions ja estaven previstes
per l'anterior govern, cal remarcar que pràcticament tots els
projectes estaven paralAlitzats i s'han hagut de renegociar alguns
aspectes i pitjar els contractistes per començar o reiniciar les
obres.

Havien just començat els fonaments de l'ampliació de l'IES
Maria Àngels Cardona, a Ciutadella. Les obres de l'escola
infantil de Sant Climent anaven molt endarrerides.

Les obres del CP Castell de Santa Àgueda, a Ferreries, no
havien començat ni s'havia fet el pla de seguretat, que ha
engegat aquesta conselleria.

Les obres del camp d'aprenentatge del Far de Cavalleria
només estaven en els papers, i el passat dia 11 d'octubre vam
signar el contracte amb l'Ajuntament d'Es Mercadal i amb
l'Autoritat Portuària per poder començar les obres.

La nova escola d'Alaior estava projectada, però no havia
començat ni s'havia fet el pla de seguretat. S'ha fet el pla i a
principis d'octubre ja han començat les excavacions.

L'annex de l'IES Josep Maria Quadrado no s'ha començat
encara, tot i la voluntat expressa del nou equip de la conselleria
per desbloquejar el tema. Hem estat des del primer moment en
contacte amb l'Ajuntament de Ciutadella per tal que fessin les
modificacions puntuals oportunes del Pla general per permetre
el volum contemplat en el projecte.

L'ampliació del CP Mateu Fontirroig es troba en fase
d'estudi. El mes d'agost va entrar el projecte a l'IBISEC i se'n
fa el seguiment oportú. Estam pendents que l'ajuntament acabi
de fer-se amb els terrenys on s'ha de construir l'annex.

Tot i això hem hagut de fer diverses obres d'urgència, a més
de petits arranjaments a diferents centres, el cost de les quals no
està inclòs en aquesta partida. Entre les actuacions més
importants tenim la instalAlació de 7 aules modulars; ampliació
d'aules al CP Verge del Carme, de Maó; divisió d'espais, per a
més aules, al CP Mare de Déu del Toro, d'Es Mercadal; divisió
d'espais a l'IES Cap de Llevant per tenir més aules; arranjament
de la coberta i divisió d'espais a l'antic gimnàs de l'IES Pasqual
Calbó.

Tot això ens dóna una mostra de la necessitat d'espais que,
per manca de planificació, ens hem trobat a les escoles de
Menorca.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 2107/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a Setmana
Europea de la Mobilitat a Formentera. (BOPIB núm. 12 de 28
de setembre del 2007).

Quines actuacions ha desenvolupat la Conselleria de
Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern de les Illes
Balears a Formentera durant la Setmana Europea de la
Mobilitat?

En resposta a la pregunta esmentada, us comunic que
l'objectiu general de la Setmana Europea de la Mobilitat, que
enguany s'ha celebrat entre el 16 i el 22 de setembre, és el de
conscienciar l'opinió pública sobre la necessitat d'una nova
mobilitat, que eviti els efectes negatius derivats de l'ús
inadequat del cotxe sobre el medi ambient, la salut i la qualitat
de vida de les persones, que evidenciï la necessitat d'iniciar un
canvi cap a la mobilitat sostenible i de prendre mesures
correctores.
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Aquesta campanya europea va adreçada a les entitats locals
perquè facin activitats per promoure el transport colAlectiu i no
motoritzat dins la seva població. Es tracta d'una oportunitat per
als ajuntaments per posar a prova iniciatives de mobilitat
urbana més respectuoses amb l'entorn.

També es convida altres administracions i entitats a
colAlaborar en la difusió i el desenvolupament de les accions. És
en aquest àmbit que la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del
Territori ha volgut participar, tot i no haver rebut una invitació
formal i malgrat el poc marge de temps transcorregut des de la
seva constitució com a tal i fins a la celebració de la setmana
europea.

El nostre objectiu era aconseguir la seva celebració per
primera vegada a la nostra comunitat i no es podia deixar
passar l'oportunitat, com ha succeït en els darrers anys;
d'aquesta manera s'ha fet una passa decidida en la seva
promoció.

Entenem que la conselleria té l'obligació de difondre
aquesta campanya i d'encoratjar els altres organismes i entitats
a participar-hi, contribuint d'aquesta manera a promoure els
principis de mobilitat sostenible. En aquesta línia de treball
hem informat els consells insulars, que ja tenen les
competències transferides en matèria de mobilitat, sobre
l'existència de la setmana i el seu significat, per tal que en
edicions futures puguin participar també en la seva divulgació
i en el desenvolupament d'accions a nivell local.

Finalment cal destacar que l'Hble. Sr. Josep Mayans Costa,
conseller de Turisme del Consell Insular de Formentera, en
representació del conseller de Mobilitat, va participar com a
ponent a la primera taula rodona "Model de mobilitat sostenible
per a les Illes Balears", que amb gran èxit es va celebrar el
passat 18 de setembre a la seu de la Fundació "La Caixa" a
Palma.

A partir d'ara i per als anys vinents la conselleria treballarà
per aconseguir, amb la colAlaboració dels consells insulars,
l'adhesió a la campanya de tots els ajuntaments illencs per tal
que siguin ells que intervinguin directament en l'organització
d'actes per dinamitzar els sistemes de transport colAlectiu i no
motoritzat. Així doncs la conselleria actuarà com a òrgan
d'impuls i de coordinació.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 2108/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a Consorci
Formentera Desenvolupament. (BOPIB núm. 12 de 28 de
setembre del 2007).

Quins són els membres titulars i suplents designats pel
Govern al Consorci Formentera Desenvolupament? Quin
criteri ha seguit el Govern per a la designació d'aquests
representants?

El Consell de Govern de les Illes Balears, en sessió de 31
d'agost del 2007, acordà designar com a vocals titulars en la
junta rectora del Consorci Formentera Desenvolupament els
senyors Miquel Nadal Moyà, director general
d'Administracions Públiques; José Antonio Santos Hierro,
director general de Coordinació Departamental; i Hilari Ferrer
Ferrer. I com a vocals suplents el senyor Josep Mayans Costa
i les senyores Silvia Margarita Tur Ribas i Sonia Cardona
Ferrer.

Tots els nomenats ho foren atenent la nova configuració
institucional sorgida dels darrers comicis autonòmics i atenent
criteris de solvència professionals i de gestió.

Palma, 26 d'octubre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
Y)

A les preguntes RGE núm. 2200/07, 2201/07 i 2202/07,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch,
relativa a ajudes al Club Voleibol Ciutadella, ajudes al Club
Voleibol Alaró i ajudes al Club Vive Menorca. (BOPIB núm.
13 de 5 d'octubre del 2007).

Quines ajudes té previst concedir la Conselleria d'Esports
al club de voleibol de Ciutadella durant l'any 2008? Quines
subvencions o ajuts de tot tipus té previst concedir el Govern
al club de voleibol d'Alaró per a la temporada 2007-2008?
Quina quantitat destinarà el Govern al Club Vive Menorca de
bàsquet durant la temporada 2007-2008?

La Conselleria d'Esports i Joventut té previst concedir al
club de voleibol de Ciutadella la quantitat de 219.467 euros
durant l'any 2008.

La Conselleria d'Esports i Joventut té previst concedir al
club de voleibol d'Alaró la quantitat de 209.016 euros per a la
temporada 2007-2008.

La Conselleria d'Esports i Joventut té previst destinar al
Club Vive Menorca de bàsquet la quantitat d'1.000.000 d'euros
durant la temporada 2007-2008.

Palma, 24 d'octubre del 2007.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 2208/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a assistència
del president del Govern a les festes de Gràcia de Maó.
(BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

Cost de la visita oficial del president a Menorca (coincidint
amb les festes de Gràcia de Maó).

1.605,53 euros (Mil sis-cents cinc euros amb cinquanta-tres
cèntims).
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Palma, 25 d'octubre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 2227/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a necessitat d'un pla
industrial insular. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

Considera necessari un pla industrial insular a l'illa de
Menorca?

És  molt necessari a Menorca i a les altres illes, i de fet és
un dels objectius de la nostra conselleria en aquesta legislatura
l'elaboració d'un pla industrial complet que ens indiqui en quin
moment es troben els diferents sectors de les nostres indústries
i cap a on volem anar.

És a dir, marcar-nos objectius a curt, mig i llarg termini i
també marcar indicadors que ens puguin ajudar en cada
moment a ubicar-nos dins els mercats nacionals i
internacionals.

Palma, 16 d'octubre del 2007.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
AB)

A les preguntes RGE núm. 2233/07 i 2234/07, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relatives a
llengües oficials i atenció al públic en llengua espanyola.
(BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

Quines són les llengües oficials amb les qual s'atén el
públic a la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori?
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori considera
legal atendre en castellà el públic a la seva conselleria?

En resposta a les preguntes esmentades, us inform que les
llengües oficials amb les quals s'atén el públic a la Conselleria
de Mobilitat i Ordenació del Territori són les llengües oficials
de la CAIB. I referent a la legalitat d'atendre en castellà, el
conseller es remet a la legislació vigent.

Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 2235/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a reunions del
president amb sectors de l'esport. (BOPIB núm. 13 de 5
d'octubre del 2007).

El Sr. Mateu Cañellas considera necessària la seva
presència a aquelles audiències o trobades que porti a terme

el Molt Hble. Sr. Francesc Antich amb els sectors que estan
relacionats amb les seves competències?

No, no consider que sigui necessària la meva presència a
aquelles audiències o trobades que tengui el Molt Hble. Sr.
Francesc Antich amb els sectors que d'esports i joventut.

Palma, 26 d'octubre del 2007.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 2245/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a seleccions
esportives autonòmiques. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del
2007).

L'Hble. Sr. Mateu Cañellas considera interessant promoure
una selecció esportiva autonòmica que faci possible la
participació d'aquesta a competicions oficials internacionals?

Per respondre aquesta pregunta em remet als estatuts de les
federacions internacionals, els quals només admeten la
participació en competicions internacionals dels seus afiliats,
i aquests afiliats únicament poden ser les federacions nacionals.

Palma, 26 d'octubre del 2007.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 2246/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a rehabilitació
del patrimoni d'Es Castell (Menorca). (BOPIB núm. 13 de 5
d'octubre del 2007).

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern mitjançant
el consorci del qual forma part per a la rehabilitació del
patrimoni d'Es Castell, del qual també forma part
l'ajuntament, al marge de les actuacions ja iniciades?

En relació al consorci per a la rehabilitació del patrimoni
d'Es Castell, al  marge de les actuacions ja iniciades, el Govern
no pensa fer-ne cap més.

Palma, 25 d'octubre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 2252/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a alts càrrecs
amb targeta de crèdit a càrrec dels pressuposts de la
comunitat autònoma. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del
2007).
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Quins alts càrrecs del Govern de les Illes Balears disposen
de targeta de crèdit amb càrrec als pressuposts de la
comunitat autònoma?

No consta que cap alt càrrec disposi de targeta de crèdit a
càrrec dels pressuposts de la comunitat autònoma.

Palma, 24 d'octubre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 2253/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a sinistralitat
laboral. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

Quines mesures s'han pres des del mes de juliol per part de
la Conselleria de Treball i Formació per combatre la
sinistralitat laboral?

La Conselleria de Treball i Formació està treballant en un
pla de xoc contra la sinistralitat laboral amb l'objectiu de reduir
la sinistralitat laboral i millorar les condicions de feina dels
treballadors.

A més, hem intensificat la colAlaboració amb la Inspecció de
Treball, hem fet possible una major colAlaboració amb Justícia
i hem donat un impuls a la qualitat de l'actuació de la Direcció
General de Salut laboral.

Palma, 26 d'octubre del 2007.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 2254/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a sinistralitat
laboral. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

Quines ajudes ha donat la Conselleria de Treball i
Formació als ajuntaments per combatre la sinistralitat
laboral?

Durant l'any 2002 la Conselleria de Treball i Formació va
donar ajudes amb la finalitat de combatre la sinistralitat laboral
a les mancomunitats següents:

Mancomunitat d'Es Raiguer 22.319,97 euros.
Mancomunitat de Tramuntana 30.000 euros.
Mancomunitat del Nord 60.000 euros.

Aquesta consellera no té constància que s'hagin donat ajuts
des d'aquesta data.

Palma, 26 d'octubre del 2007.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 2255/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a sinistralitat
laboral. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

Quines ajudes ha donat la Conselleria de Treball i
Formació als consells insulars per combatre la sinistralitat
laboral?

L'última vegada que es va donar, per part de la Conselleria
de Treball i Formació, ajuda als consells insulars amb la
finalitat de combatre la sinistralitat laboral va ser l'any 2002. Es
varen donar les següents quanties:

Consell Insular de Mallorca 30.000 euros.
Consell Insular de Menorca 60.000 euros.
Consell Insular d'Eivissa i Formentera 60.000 euros.

Aquesta consellera no té constància que s'hagin donat ajuts
des d'aquesta data.

Palma, 26 d'octubre del 2007.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 2258/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a pactes locals
d'ocupació. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

Quants pactes locals d'ocupació signarà la Conselleria de
Treball i Formació fins al 31 de desembre d'enguany?

La Conselleria de Treball i Formació no firmarà cap pacte
local d'ocupació fins al 31 de desembre d'enguany.

Segons diu l'article 25 del Decret 11/2000, de 4 de febrer,
pel qual es regulen els programes de formació professional
ocupacional en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de
17 de febrer), els pactes locals d'ocupació els signen les entitats
locals per si o mancomunadament amb les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives.

Palma, 26 d'octubre del 2007.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes als

projectes de llei RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008,
i RGE núm. 2886/07, de mesures tributàries i
economicoadministratives. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre del 2007, conformement amb l'establert a
l'article 93 del Reglament de la Cambra i atès l'escrit RGE núm.
2964/07, presentat pel Grup Parlamentari Popular, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes parcials als dos
projectes de llei esmentat (publicats al BOPIB núm. 17, de 30
d'octubre d'enguany) fins al proper dia 27 de novembre del
2007.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 2219/07 i 2228/07 a 2232/07.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2944/07, presentat pel diputat Hble. Sr. Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, i conformement amb l'establert
a l'article 160.2 del Reglament de la Cambra, acorda que les
preguntes següents (publicades al BOPIB núm. 13, de 5
d'octubre del 2007) es tramitin davant la comissió que s'indica:

Comissió de Turisme
• RGE núm. 2219/07, relativa a inversions a Eivissa.

Comissió no permanent de Salut
• RGE núm. 2228/07, relativa a millores a l'assistència

sanitària de les persones amb trastorn bipolar.
• RGE núm. 2229/07, relativa a importància de la figura del

Defensor del pacient.
• RGE núm. 2230/07, relativa a atenció als pacients de la

salut pública a les Illes Balears.
• RGE núm. 2231/07, relativa a mecanismes per atendre els

pacients de la salut pública a les Illes Balears.
• RGE núm. 2232/07, relativa a valoració de la dimissió del

Sr. José Ángel Torres Lana.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 2199/07, 2203/07, 2206/07 i 2207/07.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2945/07, presentat per la diputada Hble. Sra. Antònia Gener i
Bosch, del Grup Parlamentari Popular, i conformement amb
l'establert a l'article 160.2 del Reglament de la Cambra, acorda
que les preguntes següents (publicades al BOPIB núm. 13, de
5 d'octubre del 2007) es tramitin davant la comissió que
s'indica:

Comissió d'Ordenació Territorial
• RGE núm. 2199/07, relativa a presència de nitrats a aigües

per a consum d'Es Castell.

Comissió no permanent de Salut
• RGE núm. 2203/07, relativa a compensació per als malalts

que hagin de viatjar amb Clickair.
• RGE núm. 2206/07, relativa a previsions en relació amb

l'antic hospital Verge del Toro.
• RGE núm. 2207/07, relativa a mesures per fidelitzar els

professionals sanitaris.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 2080/07, 2249/07 a 2251/07, 2256/07 i
2257/07.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2947/07, presentat per la diputada Hble. Sr. Jaume R. Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, i conformement amb
l'establert a l'article 160.2 del Reglament de la Cambra, acorda
que les preguntes següents es tramitin davant la comissió que
s'indica:

Comissió d'Ordenació Territorial
• RGE núm. 2080/07, relativa a planta potabilitzadora de

Sant Climent (BOPIB núm. 12, de 28 de setembre del
2007).

• RGE núm. 2256/07, relativa a pla de recursos hídrics de
Menorca (BOPIB núm. 13, de 5 d'octubre del 2007).

• RGE núm. 2257/07, relativa a pla de recursos hídrics de
Menorca (BOPIB núm. 13, de 5 d'octubre del 2007).

Comissió de Turisme
• RGE núm. 2249/07, relativa a devolució de l'IVA turístic

(BOPIB núm. 13, de 5 d'octubre del 2007).
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• RGE núm. 2250/07, relativa a IVA turístic (BOPIB núm.
13, de 5 d'octubre del 2007).

• RGE núm. 2251/07, relativa a IVA turístic (BOPIB núm.
13, de 5 d'octubre del 2007).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
 Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 2049/07 i 2050/07.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre del 2007, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2947/07, presentat per la diputada Hble. Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, i
conformement amb l'establert a l'article 160.2 del Reglament de
la Cambra, acorda que les preguntes següents (publicades al
BOPIB núm. 12, de 28 de setembre del 2007) es tramitin
davant la comissió que s'indica:

Comissió no permanent de Salut
• RGE núm. 2049/07, relativa a despesa per receptes.
• RGE núm. 2050/07, relativa a despesa per medicaments.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
Correcció d'una errada material de transcripció a l'article

1.1.e) del Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008 (RGE
núm. 2885/07. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre del 2007, atès l'escrit RGE núm. 3040/07,
presentat pel Govern de les Illes Balears, restà assabentada de
la correcció de l'errada material de transcripció que es relaciona
a continuació.

A la lletra e) de l'article 1.1. del text articulat del Projecte
de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2008 (BOPIB núm. 17, de 30 d'octubre
d'enguany, pàg. 280), on diu 49.733.299,99 euros ha de dir
49.733.229,00 euros, tal i com resulta de la part numèrica del
projecte de llei.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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