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1. PLE DEL PARLAMENT

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Catalina
Soler i Torres i l'Hble. Sr. Albert Moragues i Gomila.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 21 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

El Ple del Parlament, en sessió de dia 13 de novembre del
2007, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm.
2985/07, relativa a política territorial del Govern de les Illes
Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

Ordre de Publicació
A)

RESOLUCIÓ
A)
"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 amb el màxim de consens possible.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure les modificacions competencials i
legals necessàries per tal de fer possible dins els mecanismes de
la Constitució que la darrera paraula per aprovar ampliacions
de les zones aeroportuàries sigui sempre de les autoritats
autonòmiques."
A la seu del Parlament, 20 de novembre del 2007.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 16 de 26 d'octubre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre 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 13
de novembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 19 de 9 de novembre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, debaté la InterpelAlació RGE núm.
2113/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'infraestructures i subministrament d'aigua a les Illes Balears.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Presidència, Albert Moragues i Gomila.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt; l'HBle.
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina; l'Hble. Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble.
Sr. Antoni Garcias i Simón, del Grup Parlamentari Socialista.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 19 de 9 de novembre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
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Ordre de Publicació
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G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3036/07,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a creixement econòmic de les Illes. (BOPIB
núm. 19 de 9 de novembre del 2007).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3047/07,
de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució de les dades mensual
d'atur a les Illes Balears. (BOPIB núm. 19 de 9 de novembre
del 2007).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre 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 de Treball i
Formació.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 19 de 9 de novembre del 2007).

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3048/07,
de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució de les dades mensual
d'atur a les Illes Balears. (BOPIB núm. 19 de 9 de novembre
del 2007).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre 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 de Treball i
Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 2966/07,
de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Observatori de la joventut.
(BOPIB núm. 19 de 9 de novembre del 2007).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 19 de 9 de novembre del 2007).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre 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'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

Ordre de Publicació
J)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, debaté la Pregunta 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
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

atenció a la dependència. (BOPIB núm. 19 de 9 de novembre
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 21 de novembre 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
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 19 de 9 de novembre del 2007).

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, rebutjà la Moció RGE núm. 2824/07,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a aigües residuals a
l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 18 de 2 de novembre del 2007).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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 21 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm.
30337/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cambra hiperbàrica a
Menorca. (BOPIB núm. 19 de 9 de novembre del 2007).

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, rebutjà els punts 2, 3, 5, 6 i 7 de la
Moció RGE núm. 2985/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política territorial del Govern de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 19 de 9 de novembre del 2007).

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

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 21 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3051/07,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a noves figures
impositives. (BOPIB núm. 19 de 9 de novembre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de novembre del 2007, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 1855/07 del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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conveni ferroviari amb l'Administració de l'Estat. (BOPIB núm.
11 de 21 de setembre del 2007).
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir el subministrament d'aigua potable de
qualitat a tots els municipis de les Illes Balears.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prioritzar l'execució de les artèries Maria de la SalutManacor, Palma-Porreres, Sóller-Deià i Sóller-Valldemossa.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a resoldre la situació que pateix Portocolom per tal de
donar una solució definitiva al subministrament d'aigua potable
en un termini de sis mesos.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè abans de sis mesos comenci les obres de la
interconnexió que ha de subministrar l'aigua potable als termes
municipals de l'illa d'Eivissa: Sant Joan, Sant Josep i el dipòsit
regulador de Sant Rafel (TM de Sant Antoni).
Palma, a 16 de novembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 3042/07.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de novembre del 2007, el diputat Hble. Sr. Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, retirà la
pregunta esmentada, relativa a Observatori de la Joventut
(BOPIB núm. 19, de 9 de novembre d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3190/07, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2113/07, relativa a
subministrament d'aigua a les Illes Balears. (Mesa de 21 de
novembre del 2007).
Palma, a 21 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.
2113/07, relativa a política d'infraestructures i subministrament
d'aigua a les Illes Balears, la moció següent.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3117/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a director del SOIB. (Mesa de 21 de novembre del
2007).
RGE núm. 3118/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació del Sr. Guillermo de Olives. (Mesa de 21 de
novembre del 2007).
RGE núm. 3119/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a "L'observatori" (Centre d'estudis laborals) de les
Illes Balears (I). (Mesa de 21 de novembre del 2007).
RGE núm. 3120/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a "L'observatori" (Centre d'estudis laborals) de les
Illes Balears (II). (Mesa de 21 de novembre del 2007).
RGE núm. 3121/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a "L'observatori" (Centre d'estudis laborals) de les
Illes Balears (III). (Mesa de 21 de novembre del 2007).
Palma, a 21 de novembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Palma, a 13 de novembre del 2007.
La diputada:
Margalida Mercadal i Mercadal.

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.

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

Com va accedir el Sr. Guillermo de Olives al lloc de
director del SOIB a Menorca? Quan va sortir aquest lloc de
feina a concurs públic i en quines condicions? Quantes
persones hi van concórrer? Quina va ser la puntuació obtinguda
per cadascuna?
Palma, a 13 de novembre del 2007.
La diputada:
Margalida Mercadal i Mercadal.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la situació actual de "L'observatori" (Centre
d'estudis laborals) de les Illes Balears?
Palma, a 13 de novembre del 2007.
La diputada:
Margalida Mercadal i Mercadal.

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.
En quina situació laboral es troba actualment el Sr.
Guillermo de Olives?
Palma, a 13 de novembre del 2007.
La diputada:
Margalida Mercadal i Mercadal.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 2011/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a pla específic per
al mercat nord-americà. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre
del 2007).
Té previst la Conselleria de Turisme desenvolupar un pla
específic per captar el mercat nord-americà més enllà dels
actes duts a terme en colAlaboració amb l'Institut d'Estudis
Baleàrics?

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.

Actualment s'estan establint les línies estratègiques
d'actuació i, en conseqüència, desenvolupant els plans per als
diferents mercats, inclòs el nord-americà.
Palma, 22 d'octubre del 2007.
El conseller de Turisme:
Francesc X. Buils Huguet.

Quan es va crear "L'observatori" (Centre d'estudis laborals)
de les Illes Balears i amb quina infraestructura comptava?
Quins eren els seus objectius?

Ordre de Publicació
B)

Palma, a 13 de novembre del 2007.
La diputada:
Margalida Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la pregunta RGE núm. 2012/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a pla específic de
promoció del turisme francès. (BOPIB núm. 12 de 28 de
setembre del 2007).
Quin pla específic té pensat la Conselleria de Turisme per
aplicar a la promoció del turisme francès?

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.
Qui era el responsable de "L'observatori" (Centre d'estudis
laborals) de les Illes Balears quan es va crear? Quin era el seu
vincle laboral amb la conselleria? Quins treballs va dur a
terme?

Actualment s'estan establint les línies estratègiques
d'actuació i, en conseqüència, desenvolupant els plans per als
diferents mercats, inclòs el francès.
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Palma, 22 d'octubre del 2007.
El conseller de Turisme:
Francesc X. Buils Huguet.

Ordre de Publicació
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D)
A la pregunta RGE núm. 2014/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actualització de
les dades dels plans d'ordenació de l'oferta turística. (BOPIB
núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

C)
A la pregunta RGE núm. 2013/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a estructura
orgànica de la Conselleria de Turisme. (BOPIB núm. 12 de 28
de setembre del 2007).
Quina és, a dia d'avui, l'estructura orgànica de la
Conselleria de Turisme? Amb relació detallada d'alts càrrecs,
assessors i personal eventual de confiança.
En aquests moments l'estructura orgànica de la Conselleria
de Turisme està formada pels següents alts càrrecs:
• Conseller: Sr. Francesc X. Buils i Huguet.
• Gabinet del conseller: Sra. Irene Rigo Elizondo.
• Assessor tècnic: Sr. Gabriel Vidal Adrover.
• Gabinet de premsa: Sr. Pere Aguiló Mora.
• Secretària general: Sra. Magdalena Vives Fernández.
• Direcció General de Promoció: Sr. Joan Sastre Barceló.
• Assessora d'IBATUR: Sra. Margarita Sotomayor.
• Direcció General d'Ordenació i Planificació Turística: Sr.
Santiago Balaguer Albertí.
• Consorci d'Hoteleria: Pendent de nomenament.
• Institut d'Estratègia Turística (INESTUR). Director gerent:
Sr. Antoni Oliver Ensenyat; director administratiu: Sr.
Álvaro Llompart Adrover.
• Institut d'Inversions per a la Millora de l'Entorn Turístic
(IMET). Director d'àrea: Sr. Antoni Rebassa Rosselló.
• Institut de Qualitat Turística (IQT): Pendent de
nomenament.
• Centre de Recerca i Tecnologies Turístiques de les Illes
Balears (CITTIB): Sra. Lluïsa Tortella Estrany.
• Fundació pel Desenvolupament Sostenible de les Illes
Balears: Sr. Jordi Cabrer Jiménez.
• Palau de Congressos SA: Pendent de nomenament.
A la Conselleria de Turisme el personal de lliure designació
és el següent:
• Secretàries personals del conseller: Sra. ApolAlònia Tomàs
Rosselló i Sra. Antònia Cladera Rosselló.
• Secretaria General. Secretària personal: Sra. Maria Isabel
Pons Torrens; cap de departament jurídic: Sr. Josep Oliver
Clar; cap de departament de Serveis Jurídics: Sr. Bartomeu
Alcover Bisbal; xofer: Sr. Gabriel Estelrich Muntaner.
• Direcció General d'Ordenació i Planificació Turística.
Secretària personal: Sra. Catalina Picornell Vives; cap de
Servei d'Inspecció i Estratègia Turística: Sr. Josep Ensenyat
Alcover; cap de Servei de Qualificacions Turístiques: Sra.
Maria Lluïsa Caballero Solivellas.
• Direcció General de Promoció Turística. Secretària
personal: Penélope Lozano Cuadrado.
Palma, 25 d'octubre del 2007.
El conseller de Turisme:
Francesc X. Buils Huguet.

En quin estat es troba l'expedient d'actualització de les
dades dels plans d'ordenació de l'oferta turística que va
acordar la Mesa del Turisme a l'anterior legislatura?
L'expedient administratiu de la contractació per concurs
obert de l'actualització de dades dels plans d'ordenació de
l'oferta turística, POOT, de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, fou fiscalitzat de disconformitat en data 6 de juny
del 2007.
Palma, 22 d'octubre del 2007.
El conseller de Turisme:
Francesc X. Buils Huguet.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 2072/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a despesa
addicional del nou govern. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre
del 2007).
Quina despesa addicional per a la comunitat autònoma i
per a l'exercici 2006 ha suposat la nova estructura del
Govern?
No entenem la seva pregunta, donat que durant l'any 2006
l'actual govern no tenia cap responsabilitat en l'exercici
pressupostari.
Palma, 19 d'octubre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Pressuposts:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 2075/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a partida per al
finançament de llibres de text. (BOPIB núm. 12 de 28 de
setembre del 2007).
De quina partida pressupostària del pressupost del 2006
pensa el Govern de les Illes Balears finançar la gratuïtat dels
llibres de text per a l'any 2006?
A la pregunta plantejada sobre de quina partida
pressupostària del 2006 s'ha previst finançar la gratuïtat dels
llibres de text, s'ha d'assenyalar que la Conselleria d'Educació
i Cultura no té constància de l'existència d'aquest programa
l'any passat, darrer exercici de l'anterior legislatura.
Per contestar adequadament convé que el Grup Popular
aclareixi si es refereix a la partida econòmica destinada al curs
2007/2008 o bé a la possible partida pressupostària per al curs
que ve.
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Palma, 25 d'octubre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
I)

Ordre de Publicació

A la pregunta RGE núm. 2106/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a mesures de
prevenció contra la plaga de l'arna de la tomata (Tuta
absoluta). (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

A la pregunta RGE núm. 2080/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a planta
potabilitzadora de Sant Climent. (BOPIB núm. 12 de 28 de
setembre del 2007).

Quines mesures de tractament i prevenció ha pres la
Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears perquè la plaga de l'arna de la tomata (Tuta absoluta)
que afecta l'illa d'Eivissa no es continuï estenent?

Té previst la Conselleria de Medi Ambient subvencionar la
totalitat del pressupost de la planta potabilitzadora de Sant
Climent a Maó?

L'arna de la tomàtiga Tuta absoluta (Meyrick 1917) es va
detectar a Eivissa els darrers dies de juliol del 2007 sobre
plantes de tomatiguera d'una finca d'Es Canar, terme de Santa
Eulàlia. La confirmació pel Servei d'Agricultura data de dia 25
del mateix mes.

G)

En aquests moments s'estudien les diferents possibilitats al
respecte.
Palma, 6 de novembre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 2081/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a deute en
matèria d'inversió social. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre
del 2007).
En quins terminis i en quines dates abonarà el Govern el
deute en matèria d'inversió social al Consell de Menorca?
Durant la legislatura 1999-2003 el Govern de les Illes
Balears va fer un esforç econòmic per compensar les
diferències en matèria d'inversió social entre les quatre illes.
L'acord es va reflectir en l'aprovació de la Llei de transferències
als consells insulars en matèria de serveis socials i en
l'aprovació d'un barem d'aplicació de les futures inversions.
A la legislatura 2003-2007, del govern del Partit Popular,
la gestió en matèria d'afers socials s'ha caracteritzat, entre altres
aspectes, per la descompensació territorial i per l'incompliment
de la normativa, ja que no ha convocat amb periodicitat la
Conferència sectorial de seguiment de les transferències.
Així és cert el que vostè expressa amb aquesta pregunta.
Durant el període 2003-2007 s'ha creat un deute en matèria
d'inversió social al Consell de Menorca que anteriorment no
existia.
L'actual govern ja ha compensat aquest dèficit amb el
pagament de dos convenis:
• Inversions per acabar les obres de Santa Rita: 1.860.000 i.
• Conveni de colAlaboració per atenció a la dependència:
400.000 i.
Palma, 18 d'octubre del 2007.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Es recomanà d'immediat l'arrencada i la incineració de les
plantes afectades.
De conformitat amb el disposat a l'article 16 del Reial
Decret 58/2005 s'ha notificat al Ministeri d'Agricultura, Pesca
i Alimentació la presència de l'organisme nociu per als vegetals
no present a la Unió Europea, Tuta absoluta (Meyrick 1917) i
les mesures de salvaguarda adoptades.
Prèvia inspecció tècnica conjunta de l'illa, les mesures
preventives que es varen recomanar foren la destrucció de les
plantes afectades, ja referida abans, i donada l'extensió
progressiva de la plaga a tota l'illa, el control directe mitjançant
tractaments generalitzats de les zones afectades, amb productes
fitosanitaris biològics i químics.
Es va proporcionar al CIEF material de trampeig amb
feromona per a 63 prospeccions. Es varen arrencar uns 15.000
m2 distribuïts en tres explotacions. Es tractaren 24.000 m2 en
cinc explotacions. Rotovataren 2.000 m2 en dues explotacions
i es trituraren amb tractament insecticida uns 2.000 m2 en
quatre explotacions. Es varen cursar ordes d'arrencada i crema
posterior per als agricultors a 22.000 m2 en sis explotacions.
Les temperatures en descens i l'arribada del fotoperíode curt
han frenat els atacs de l'arna; no obstant això la vigilància
persisteix sobretot a les plantacions d'hivernacle.
Així mateix per part de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
es varen editar 1.500 tríptics informatius, així com l'edició del
butlletí d'avisos fitosanitaris de 1.342 unitats i s'assumiren les
despeses en difusors i trampes que pugen a 3.656,53 euros.
També s'han assumit les despeses de lluita
(destrucció/arrencada) i de seguiment (sobre un pressupost de
226.602 euros presentat pel CIEF).
Les previsions de despeses per a l'any 2008 pugen a 80.000
euros.
Palma, 31 d'octubre del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.
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Ordre de Publicació
J)

K)

A la pregunta RGE núm. 2198/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a pla sobre la
llagosta. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

A la pregunta RGE núm. 2219/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a inversions a
Eivissa. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

Quines previsions té la Conselleria d'Agricultura i Pesca
en relació a la futura redacció d'un pla sobre la llagosta?

Quins considera que són els principals dèficits quant a
inversions a l'illa d'Eivissa en matèria turística?

El Reglament europeu 1967/2006, de 21 de desembre del
2006, relatiu a les mesures de gestió per l'explotació sostenible
dels recursos pesqueres a la mar Mediterrània estableix, en el
seu article 19, la necessitat d'elaborar i aprovar determinats
plans de gestió per a determinades pesqueres en aigües
territorials. A més aquest mateix reglament, en el seu article 15
(annex III), estableix una talla mínima específica per a
determinades espècies, entre elles la llagosta (passa de tenir un
talla de 80 mm CL a 90 mm CL).

Existeix consens a Eivissa, tant públic com privat, en el
sentit de considerar com a principals dèficits quant a
inversions: la reordenació de zones públiques i els
embelliments. Així mateix hem de tenir en compte,
necessàriament, la problemàtica específica de Sant Antoni pel
que fa a la rehabilitació de zones madures.

El Pla de gestió de la llagosta no es troba inclòs entre
aquests plans d'obligat compliment segons el Reglament; a
l'esmentat article 19, al seu punt 2, estableix que els estats
membres podran elaborar altres plans de gestió basant-se en
noves dades científiques. Per tant, en vista de la situació actual
de les pesqueres de llagosta a les nostres illes, la tendència del
recurs i els possibles efectes causats per l'establiment d'una
nova talla de pesca d'aquesta espècie, la Conselleria
d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears considera
imprescindible l'elaboració d'un pla de gestió específic per a
aquesta espècie.
Per determinar el contingut d'aquest pla la conselleria es
basarà en les disposicions del mateix reglament 1967/2006,
segons el qual les mesures que s'han d'incloure en els plans de
gestió hauran d'estar adaptades als objectius, als propòsits i al
calendari previst, i tenir en compte els següents elements:
- Estat de conservació de les poblacions.
- Les característiques biològiques de les poblacions.
- Les característiques de les pesqueres en les qual es capturen
les poblacions.
- La repercussió econòmica de les mesures en les pesqueres en
qüestió.
Per al cas concret del Pla de gestió de la llagosta a les Illes
Balears la conselleria té previstes les següents actuacions
genèriques:
- Contacte i consens amb el sector pesquer afectat.
- ColAlaboració amb les entitats científiques (IEO, IMEDEA,
UIB, etc.) per tal d'obtenir tota la informació necessària
relacionada amb la biologia de l'espècie, la tendència de
població, les possibles mesures de gestió, etc.
- ColAlaboració amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació per tal de consensuar les mesures que s'hauran
d'aplicar tant en aigües interiors com exteriors.
Palma, 31 d'octubre del 2007.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Palma, 5 de novembre del 2007.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
L)
A les preguntes RGE núm. 2222/07 a 2225/07, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relatives a
proposta de concertació social amb els sindicats, millores
establertes, participants i terminis de la proposta,
respectivament. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).
En què consisteix la proposta de concertació social que ha
proposat el Molt Hble. Sr. Francesc Antich als sindicats UGT
i CCOO? Quins avantatges suposarà? Quins agents socials té
previst que hi participin? Quins terminis d'execució
contempla?
En Govern de les Illes Balears està en aquests moments
dialogant amb els agents socials més representatius per
aconseguir un pacte social que permeti afrontar els reptes
econòmics i de cohesió social amb les millors garanties.
Quan, fruit del procés de diàleg per assolir el necessari
consens sobre competitivitat i cohesió social, el Govern de les
Illes Balears disposi de qualsevol informació d'interès per a la
ciutadania, la facilitarà immediatament al Parlament de les Illes
Balears pel procediment més adequat.
Palma, 29 d'octubre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
M)
A la pregunta RGE núm. 2226/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a reunions amb el
sector hoteler. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).
L'Hble. Sr. Francesc Buils 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?
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Si per qüestions diverses no puc assistir a aquelles
audiències o trobades amb els sectors relacionats amb les
meves competències, aquests sectors no poden tenir millor
interlocutor dins l'equip de govern que el president del Govern
de les Illes Balears, el Molt Hble. Sr. Francesc Antich.
Palma, 22 d'octubre del 2007.
El conseller de Turisme:
Francesc X. Buils Huguet.

El Molt Hble. Sr. Francesc Antich considera que té el pes
suficient al Grup Parlamentari Socialista per demanar que es
respecti una tradició parlamentària com la de que un membre
de l'oposició presideixi una comissió parlamentària?
El Grup Parlamentari Socialista té prou pes específic per
adoptar, sense mediacions, les decisions que estimi més
convenients en els àmbits de la vida parlamentària que li són
propis.
Palma, 9 de novembre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
N)
A la pregunta RGE núm. 2238/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a opinió envers el
vet a Antònia Gener com a presidenta de la Comissió
d'Hisenda del Parlament promogut pel PSIB-PSOE. (BOPIB
núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).
Què opina el Molt Hble. Sr. Francesc Antich envers el vet
del Grup Parlamentari PSIB-PSOE per evitar que la diputada
Antònia Gener presidís la comissió parlamentària d'Hisenda?
En formular la pregunta en els termes que la planteja el Sr.
Diputat sap que no és rigorós amb la veritat. En tot cas el
president de les Illes Balears, com a cap de l'executiu, no
s'immisceix en assumptes la decisió dels quals no li correspon.
Palma, 9 de novembre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 2241/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a coneixement de la
tradició parlamentària que un membre de l'oposició presideixi
una comissió parlamentària. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre
del 2007).
Coneix el Molt Hble. Sr. Francesc Antich la tradició que un
membre de l'oposició presideixi una comissió parlamentària?
El president coneix el significat més profund de les
tradicions parlamentàries, que són moltes i diverses en els
diferents contextos històrics, geogràfics i culturals, però totes
es fonamenten en la capacitat dels grups polítics d'articular, en
un moment donat, consensos, sense imposicions prèvies.
Palma, 9 de novembre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 2239/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a presidir una
comissió parlamentària per part del PP. (BOPIB núm. 13 de
5 d'octubre del 2007).

R)

El Molt Hble. Sr. Francesc Antich considera interessant
que el Grup Parlamentari Popular pugui triar un dels seus
diputats per presidir una comissió parlamentària?

A la pregunta RGE núm. 2242/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a implantació del
programa Integra'm. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del
2007).

El cap de l'executiu considera que l'elecció de la presidència
de les comissions parlamentàries, quan el Reglament de la
Cambra no disposa cap altra forma de provisió, és una decisió
que incumbeix en exclusiva els membres de cada comissió, en
què l'executiu no pot intervenir ni ha de fer-ho.

Ordre de Publicació

Quin pla de treball té la directora general de Política
Lingüística per portar el programa Integra'm a totes les Illes
Balears?
El programa Integra'm és una iniciativa, totalment plausible
i unilateral, del Consell Insular de Menorca.

Palma, 9 de novembre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Palma, 24 d'octubre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

P)
A la pregunta RGE núm. 2240/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a pes del president
del Govern de les Illes Balears al Grup Parlamentari
Socialista per promoure el respecte d'una tradició
parlamentària. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

S)
A la pregunta RGE núm. 2243/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a pressupost previst
per a la implantació del programa Integra'm a totes les Illes.
(BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).
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Palma, 25 d'octubre del 2007.
El conseller de Turisme:
Francesc X. Buils i Huguet.

Quin pressupost té previst invertir la Direcció General de
Política Lingüística en la implantació del programa Integra'm
a totes les Illes Balears?
El programa Integra'm és una iniciativa, totalment plausible
i unilateral, del Consell Insular de Menorca.

Ordre de Publicació
V)

Palma, 24 d'octubre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 2244/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a pla de treball de
l'estudi per traslladar el model educatiu de 0-3 anys a la resta
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).
Quins són els continguts del pla de treball de l'estudi que
està portant a terme la Conselleria d'Educació i Cultura
envers la manera de traslladar el model educatiu de 0-3 anys
a la resta de l'arxipèlag balear?
La Conselleria d'Educació i Cultura no entén què vol dir el
Grup Popular amb l'expressió "traslladar el model educatiu a la
resta de l'arxipèlag", ja que l'àmbit d'actuació d'aquest model és
autonòmic, afecta tot l'arxipèlag balear.
Dit això, i donant resposta a la seva pregunta, els continguts
sobre els quals s'està treballant són els següents:
1. Anàlisi de la situació actuals dels centres 0-3 anys a les Illes
Balears.
2. Creació d'una base de dades fins ara inexistent.
3. Estudi dels models educatius 0-3 i experiències que es
troben en marxa arreu de les Illes i a altres comunitats.
4. Actuacions formatives per fer front a les necessitats de
recursos humans quan s'hagin creat les 2.000 places.
5. Revisió de la normativa vigent i elaboració del decret
corresponent.
Palma, 26 d'octubre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 2247/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a inversió de 8
milions d'euros al municipi d'Alaior. (BOPIB núm. 13 de 5
d'octubre del 2007).
En quins criteris s'ha basat la Conselleria de Turisme per
fer pública una inversió de 8 milions d'euros en el municipi
d'Alaior?
La Conselleria de Turisme no ha fet pública cap inversió al
municipi d'Alaior per valor de 8 milions d'euros. En tot cas, i
sempre segons la proposta realitzada per l'equip que redacta el
Pla director del centre de cultura de Sant Diego i Pati de Sa
Lluna i de l'entorn urbà, el pressupost estimat per a aquest
projecte, que se situa a Alaior, és d'uns 8 milions d'euros.

A la pregunta RGE núm. 2248/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a inversions als
diferents municipis de les Illes per part de la Conselleria de
Turisme. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).
Quins criteris seguirà la Conselleria de Turisme per
realitzar inversions en els diferents municipis de les Illes
Balears?
Els criteris actuals que segueix la Conselleria de Turisme
són: en matèria de desestacionalització, els plans "D" concedits
el 2004, que continuen en execució; en matèria de millora de la
qualitat del sector turístic a l'àmbit municipal, els plans de
dinamització del producte turístic (PDPT), tant en curs com de
nous; pel que fa a reordenació i embelliment de la Platja de
Palma, nova aportació al consorci i, en referència a les
empreses públiques, aconseguir una major descentralització en
matèria de promoció turística.
Palma, 5 de novembre del 2007.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm. 2259/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a precarietat
laboral. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).
Quines mesures ha pres la Conselleria de Treball i
Formació per combatre la precarietat laboral a les Illes
Balears?
Des del mes de juliol la Conselleria de Treball i Formació
ha tret les següents convocatòries:
1. Resolució de la consellera de Treball i Formació de 28 de
setembre del 2007, per la qual s'obre la convocatòria per al
període 2007-2008 per presentar solAlicituds de programació de
serveis d'orientació específics i d'itineraris integrats d'inserció,
per a contractes programa (BOIB núm. 147, de 4 d'octubre).
Objecte: S'entén per serveis específics els que tenen per
objectiu l'assessorament a la creació i consolidació d'empreses,
de l'autoocupació i de les iniciatives d'economia social. Tenen
àmbit territorial mínim d'influència d'una illa de la comunitat
autònoma, exceptuant-ne els serveis d'orientació específics
d'ens locals.
Poden ser usuàries dels serveis específics aquelles persones
d'entre 16 i 64 anys que tinguin una iniciativa emprenedora per
a la creació d'empresa, per a l'autoocupació o bé per a
iniciatives d'economia social, així com aquelles persones que
en el mateix tram d'edat solAlicitin assessorament empresarial
per a iniciatives empresarials consolidades.
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Els itineraris integrals d'inserció es dirigeixen als colAlectius
de demandants d'ocupació amb especials dificultats d'inserció
al mercat laboral, i utilitzen metodologies adients per fomentar
la inserció laboral. Els colAlectius amb especials dificultats
d'inserció a atendre pels itineraris d'inserció són els que
defineixen el Pla nacional d'ocupació del regne d'Espanya i el
Pla d'ocupació de les Illes Balears: persones amb discapacitat,
dones amb especials dificultats d'inserció, joves, immigrants i
persones amb risc d'exclusió social.
Beneficiaris: Poden ser beneficiaris de la subvenció per a
serveis específics i per a itineraris integrals els consells
insulars, les mancomunitats, els ajuntaments i les
organitzacions empresarials o sindicals que tinguin subscrit un
contracte programa.

Poden ser usuàries dels serveis específics aquelles persones
d'entre 16 i 64 anys que tinguin una iniciativa emprenedora per
a la creació d'empresa, per a l'autoocupació o bé per a
iniciatives d'economia social, així com aquelles persones que
en el mateix tram d'edat solAlicitin assessorament empresarial
per a iniciatives empresarials consolidades.
Els itineraris integrals d'inserció es dirigeixen als colAlectius
de demandants d'ocupació amb especials dificultats d'inserció
al mercat laboral, i utilitzen metodologies adients per fomentar
la inserció laboral. Els colAlectius amb especials dificultats
d'inserció a atendre pels itineraris d'inserció són els que
defineixen el Pla nacional d'ocupació del regne d'Espanya i el
Pla d'ocupació de les Illes Balears: persones amb discapacitat,
dones amb especials dificultats d'inserció, joves, immigrants i
persones amb risc d'exclusió social.

2. Resolució de la consellera de Treball i Formació de 28 de
setembre del 2007, per la qual s'obre la convocatòria anual per
al període 2007-2008 per presentar solAlicituds de programació
de serveis d'orientació generals, tramitada com a expedient
anticipat de despesa (BOIB núm. 147, de 4 d'octubre).

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries de la subvenció per a
serveis específics i per a itineraris integrals les entitats sense
ànim de lucre que no tinguin subscrit un contracte programa i
que acreditin experiència en la gestió de projectes i/o accions
d'orientació de la Xarxa d'Orientació Laboral del SOIB.

Objecte: Els serveis d'orientació general ha de dur a terme
les accions indicades a continuació, que s'han de desenvolupar
amb metodologies pròpies adaptades al colAlectiu amb el qual
es treballa, segons les especificacions tècniques proporcionades
pel SOIB:
- Accions diagnòstiques.
- Accions informatives.
- Accions de recerca de feina.
- Accions de suport a la colAlocació.
- Accions analítiques.
- Accions de preinserció.
- Accions de manteniment i millora de l'ocupació.
Les persones usuàries dels serveis d'orientació general són
les persones que tinguin entre 16 i 64 anys, es trobin en situació
d'atur i estiguin inscrites en el SOIB.
Aquelles persones amb treballs la jornada laboral dels quals
no superi les quatre hores diàries (20 hores setmanals), com
també els treballadors i les treballadores fixos discontinus que
estiguin a l'atur.

4. Resolució de la consellera de Treball i Formació de 10
d'octubre del 2007, per la qual s'obre la segona convocatòria
per a l'any 2007 per concedir subvencions a les corporacions
locals per a la contractació de treballadors desocupats per dur
a terme obres i serveis d'interès general i social (BOIB núm.
156, de 18 d'octubre).

Beneficiaris: Poden ser beneficiaris de la subvenció per a
serveis d'orientació generals els consells insulars, les
mancomunitats i els ajuntaments que tenguin subscrit un
contracte programa.
3. Resolució de la consellera de Treball i Formació de 28 de
setembre del 2007, per la qual s'obre la convocatòria per al
període 2007-2008 per presentar solAlicituds de programació de
serveis d'orientació específics i d'itineraris integrats d'inserció
per a les entitats no signants de contracte programa (BOIB
núm. 147, de 4 d'octubre).
Objecte: Subvencions tramitades com a expedient anticipat
de despesa per dur a terme serveis d'orientació específics i
itineraris integrats d'inserció.
S'entén per serveis específics els que tenen per objectiu
l'assessorament a la creació i consolidació d'empreses, de
l'autoocupació i d eles iniciatives d'economia social. Tenen
àmbit territorial mínim d'influència d'una illa de la comunitat
autònoma, exceptuant-ne els serveis d'orientació específics
d'ens locals.

Objecte: Subvenció dels costos salarials totals, inclosa la
cotització, derivats de la contractació de treballadors
desocupats per executar obres o serveis d'interès general i
social en l'àmbit de la colAlaboració amb els ens locals i també
amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en
l'àmbit de les Illes Balears.
Beneficiaris: Ens locals (ajuntaments, mancomunitats o
consells insulars), així com les entitats que en depenen o que hi
estan vinculades, que tinguin la intenció de contractar
treballadors desocupats per executar obres o serveis qualificats
d'interès general i social, i que compten amb la capacitat
tècnica i de gestió suficients per executar el projecte
corresponent.
5. Resolució de la consellera de Treball i Formació d'11
d'octubre del 2007, per la qual s'obre la segona convocatòria
per al període 2007-2008 per concedir subvencions per a les
accions d'orientació laboral per a l'ocupació i assistència per a
l'autoocupació (OLOA) (BOIB núm. 157, de 20 d'octubre).
Objecte: Subvencions a entitats colAlaboradores que
realitzin accions d'orientació laboral per a l'ocupació i
assistència per a l'autoocupació articulades en itineraris
d'inserció ocupacional i dirigides a millorar les possibilitats
d'ocupació dels demandants d'ocupació inscrits al SOIB.
Accions: Aquelles que mitjançant la informació,
l'orientació, l'acompanyament o altres procediments facilitin la
millora de la posició al mercat de treball de demandant
d'ocupació i la recerca d'ocupació per compte aliè.
Aquelles que mitjançant informació, motivació,
assessorament o altres procediments facilitin la detecció i
dinamització d'iniciatives d'autoocupació en demandants
d'ocupació.
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Beneficiaris: Les entitats colAlaboradores que tinguin
personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, que realitzin
les accions d'orientació professional, i que són: els consells
insulars, els ajuntaments, les mancomunitats, les organitzacions
empresarials o sindicals i les institucions sense ànim de lucre.
6. Resolució de la consellera de Treball i Formació de
convocatòria d'ajudes per activitats formatives destinada a
entitats signants de contractes programa per a l'any 2008,
finançada amb fons propis (en elaboració, pendent de
publicació abans del 31 de desembre del 2007).
Objecte: Actuacions de formació adreçada a persones
adultes desocupades, prioritàriament majors de 45 anys, joves
desocupats menors de 25 anys, dones aturades, persones
discapacitades, colAlectius amb risc d'exclusió del mercat
laboral, treballadors en actiu i ajuts per a guardaria i/o custòdia
i per a transport.
Entitats que han signat el contracte programa: consells
insulars (Mallorca, Menorca i Eivissa), mancomunitats
(Raiguer, Pla, Nord i Sud), ajuntaments (Palma, Calvià,
Manacor, Marratxí, Inca, Llucmajor, Santa Eulària des Riu,
Eivissa, Ciutadella i Maó).
Quantitat total: 4.045.020,00 euros.
7. Resolució de la consellera de Treball i Formació per la qual
s'aprova la convocatòria per concedir subvencions públiques
mitjançant contractes programa, d'àmbit autonòmic, per a la
formació de treballadors ocupats, en aplicació de l'Ordre
TAS/2783/2004, de 30 de juliol, i posteriors modificacions, per
la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir les
subvencions esmentades, cofinançades pel Fons Social Europeu
(FSE) (En tramitació administrativa, pendent de publicar al
BOIB a principis de novembre).
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mitjançant les seves organitzacions associades i que es trobin
legalment constituïdes.
Pressupost: 8.823.878 euros.
8. Resolució de la consellera de Treball i Formació per la qual
s'aprova la convocatòria per concedir subvencions públiques
destinades a la realització d'accions complementàries i
d'acompanyament de la formació, d'àmbit autonòmic, en
aplicació de l'Ordre TAS/2782/2004, de 30 de juliol,
modificada per l'Ordre TAS/2124/2005, de 17 de juny, per la
qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de
les esmentades subvencions (en tramitació administrativa,
pendent de publicar al BOIB a principis de novembre).
Objecte: Realització d'accions complementàries i
d'acompanyament de la formació, d'àmbit autonòmic, d'acord
amb les bases reguladores que estableix l'Ordre
TAS/2782/2004, de 30 de juliol, modificada per l'Ordre
TAS/2124/2005, de 17 de juny, i amb el que disposen la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31
de desembre).
Beneficiaris: Les organitzacions empresarials de la
comunitat autònoma de les Illes Balears més representatives i
les organitzacions sindicals que a la comunitat autònoma
tinguin la condició de més representatives; les empreses,
entitats o organitzacions que es trobin inscrites a la Seguretat
Social, incloguin entre les seves finalitats el desenvolupament
d'activitats tipificades com a accions finançables o relacionades
amb la formació contínua i, observant les bases i els criteris
establerts, s'ajustin a les modalitats d'accions finançables i
requisits que regula aquesta norma.
Pressupost: 1.136.608 euros.

Objecte: Subvencions per finançar plans de formació
contínua mitjançant la subscripció de contractes programa,
d'àmbit autonòmic, d'acord amb les bases reguladores que
estableix l'Ordre TAS/2783/2004, de 30 de juliol, modificada
per l'Ordre TAS/2094/2005, de 17 de juny, i per l'Ordre
TAS/2562/2005, de 28 de juliol; amb la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, i amb el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
subvencions.
Beneficiaris: Les organitzacions empresarials de la
comunitat autònoma de les Illes Balears més representatives i
les organitzacions sindicals que a la comunitat autònoma
tinguin la condició de més representatives; entitats creades a
l'empara de la negociació colAlectiva sectorial amb el centre de
treball o activitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears;
organitzacions empresarials de la comunitat autònoma de les
Illes Balears més representatives; organitzacions sindicals que
a la comunitat autònoma de les Illes Balears tinguin la condició
de més representatives en el sector, en l'àmbit de les Illes
Balears. Les confederacions i federacions o unions de
cooperatives i/o societats laborals amb suficient implantació en
l'àmbit autonòmic i les associacions de treballadors autònoms
amb caràcter intersectorial que tinguin suficient implantació en
l'àmbit autonòmic, amb experiència acreditada en la gestió i el
desenvolupament d'accions formatives per si mateixes o

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

Ordre de Publicació
Y)
A la pregunta RGE núm. 2262/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a sous dels batles
i regidors. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del 2007).
A quins ajuntaments que hagin solAlicitat al Govern que els
pagui el sou del batle o regidor amb dedicació exclusiva no
se'ls ha concedit? Per quin motiu?
El Govern concedirà el pagament del sou dels batles o
regidors amb dedicació exclusiva a tots els municipis que ho
han solAlicitat, ja que tots ells compleixen els requisits establerts
en el Decret 63/2007, de 25 de maig, regulador del sistema de
compensació econòmica destinat als ajuntaments i a les entitats
locals menors de les Illes Balears que abonin als seus membres
electes retribucions per l'exercici dels seus càrrecs en règim de
dedicació exclusiva al servei de la gestió pública local (BOIB
82 de 31 de maig).
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Palma, 2 de novembre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 2263/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a inversions
pactades pel Govern per al 2008. (BOPIB núm. 15 de 19
d'octubre del 2007).
Quines inversions ha pactat el Govern de les Illes Balears
amb el Govern de l'Estat per al 2008?
Les inversions es negociaran mitjançant convenis a proposta
de les diferents conselleries afectades per la inversió de l'Estat.
Palma, 6 de novembre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 2331/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a assistents al
Consell Social de Persones Majors. (BOPIB núm. 14 d'11
d'octubre del 2007).
Quins foren els assistents a la reunió del Consell Social de
Persones Majors del passat dia 1 d'octubre?
- Associació de 3a. Edat "Sa Nova" de Sa Pobla.
- Associació de Persones Majors del Port de Pollença.
- Associació Gent Gran de la Colònia de Sant Jordi.
- Associació "Els Padrins" de Llucmajor.
- Associació Gent Major de S'Horta, de Felanitx.
- Associació d'Amics de la 3a. Edat de Calonge-Cala d'Or.
- Associació 3a. Edat Santa Maria del Mar de Cala d'Or.
- Associació de Persones Majors de Llucmajor.
- Associació de Pensionistes i Jubilats de Llucmajor.
- Associació de Persones Majors de Santanyí.
- Associació Gent Gran Campanera.
- Associació Persones Majors des Pont d'Inca.
- Associació Amics 3a. Edat de Consell.
- Associació de Persones Majors d'Alaró.
- Associació de Persones Majors de Sa Cabaneta, "S'Olivera".
- Gent Major de Campanet.
- Associació de Persones Majors de Búger.
- Associació Persones Majors 3a. Edat de Santa Maria.
- Club Gent Major "Es Turó" de Pòrtol.
- Associació 3a. Edat d'Esporles.
- Associació 3a. Edat de Sóller.
- Associació de Persones Majors de Puigpunyent-Galilea.
- Associació de Persones Majors de Bunyola.
- Associació 3a. Edat de Calvià.
- Associació 3a. Edat "Verge del Carme" del Port de Manacor.
- Associació Sol Naixent de Cala Rajada.

- Associació de Jubilats i Pensionistes de Cala Millor.
- Associació 3a. Edat "Verge de Lluc" de Manacor.
- Associació club 3a. Edat Ca Nostra de Capdepera.
- Associació 3a. Edat de Son Carrió.
- Associació Persones Majors de Son Servera.
- Associació de Pensionistes i Jubilats 3a. Edat de Sant Llorenç.
- Associació Persones Majors de Son Macià.
- Associació Amics de la 3a. Edat de Costitx.
- Associació de Persones Majors d'Ariany.
- Associació 3a. Edat de Llubí.
- Associació de Persones Majors d'Algaida, Pina i Randa.
- Associació de Persones Majors de Lloret de Vista Alegre.
- Associació Persones Majors de Sa Residència de Vilafranca.
- Associació de Persones Majors de Sant Joan.
- Gent Gran de Montuïri.
- Associació Persones Majors de Son Roca-Palma.
- Associació Persones Majors Verge de Montserrat d'Es Rafal
Vell-Palma.
- Associació Joves Majors de Palma de Mallorca.
- Club 3a. Edat s'Unió de S'Arenal-Palma.
- Assoc. Cultural de Pensionistes i Jubilats de Sa Vileta-Palma.
- Majors de Son Gotleu C. Cultural-Palma.
- Centre Social Coll d'en Rabassa SA NOSTRA-Palma.
- Grup d'Esplai de Persones Majors d'Establiments-Palma.
- Bons Amics Rafal Nou-Palma.
- Club l'Encarnació-Palma.
- Associació Persones Majors de Son Fortesa-Palma.
- Associació Persones Majors des Camp Rodó-Palma.
- Associació Persones Majors Sant Antoni de la Platja, Can
Pastilla-Palma.
- Club de Persones Majors Sa Calatrava-Palma.
- Associació Gent Gran Son Espanyolet SA NOSTRA-Palma.
- Esplai Gent Gran Es Fortí-Palma.
- Unió Democràtica de Pens. i Jubilats de Balears-Palma.
- Grup de Majors de Telefònica de les Illes Balears-Palma.
- Associació Gent Gran del Camp Rodó-Palma.
- Llar Parroquial per a Majors Santa Catalina Thomàs-Palma.
- Associació Persones Majors de Son Sardina, Sa Garriga i Son
Espanyol-Palma.
- Associació Gent Gran Son Ferriol-Palma.
- Federació d'assoc. Jubilats i Pensionistes de la CAIB-Palma.
- Unió de Jubilats i Pensionistes d'UGT-Palma.
- Jubilats Banc de Crèdit Balear-Club Bonaire.
Palma, 29 d'octubre del 2007.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 2332/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a membres del
Consell Social de Persones Majors. (BOPIB núm. 14 d'11
d'octubre del 2007).
Quins són els actuals membres del Consell Social de
Persones Majors?
Adjuntam llistat de persones que des de l'any 2003
conformen el Consell Social de Persones Majors. Aquest no
s'ha actualitzat. Dins l'any 2008 es durà endavant aquesta
actualització.
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Segons el Decret 142/2000, de 13 d'octubre, pel qual es
modifica el Decret 48/1997, de 7 de febrer, de creació del
Consell Social de les Persones Majors de les Illes Balears,
publicat en el BOIB 129 de 21 d'octubre del 2000, "el mandat
dels vocals tendrà una duració de quatre anys des del seu
nomenament per part de la consellera de Benestar Social"
(article 2).
Palma, 5 de novembre del 2007.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.
El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels/de les Hbles.
Srs./Sres. Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 2333/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a objectius de la
reunió del Consell Social de Persones Majors. (BOPIB núm.
14 d'11 d'octubre del 2007).
Quins eren els objectius de la reunió del Consell Social de
Persones Majors del passat dia 1 d'octubre del 2007?
Tornar a posar en marxa el Consell Social de Persones
Majors, ja que en l'anterior legislatura no es va convocar mai,
aprofitant la celebració del Dia Internacional de les Persones
Majors.
Palma, 9 de novembre del 2007.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 2334/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a ordre del dia del
Consell Social de Persones Majors. (BOPIB núm. 14 d'11
d'octubre del 2007).
Quin va ser l'ordre del dia de la reunió del Consell Social
de Persones Majors del passat dia 1 d'octubre del 2007?
1. Lectura de l'acord del Consell de Govern de 28 de setembre
del 2007, "pel qual el Consell de Govern estableix els principis
que han de regir la política del Govern de les Illes Balears
envers la gent gran amb motiu de la celebració del Dia
Internacional de la Gent Gran".
2. Celebració del Dia Internacional de la Gent Gran.
Palma, 9 de novembre del 2007.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.
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Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 2335/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a conclusions de la
trobada del Consell Social de Persones Majors. (BOPIB núm.
14 d'11 d'octubre del 2007).
Quins foren les principals conclusions de la reunió del
Consell Social de Persones Majors del passat dia 1 d'octubre
del 2007?
- Es compleix l'objectiu quant a la posada en marxa del
Consell Social de Persones Majors.
- La participació és òptima.
- Es veuen les ganes que tenen les persones major de
continuar tenint aquesta plataforma per tal de poder participar
activament en aquelles coses que les afecten directament.
Palma, 9 de novembre del 2007.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 2336/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a pla de feina del
Consell Social de Persones Majors. (BOPIB núm. 14 d'11
d'octubre del 2007).
Quin pla de feina té previst portar a terme el Consell Social
de Persones Majors?
- Actualització del ple.
- Renovació de la comissió permanent.
- Convocar periòdicament el ple o la comissió, segons
correspongui.
- Promoure activitats d'interès per al colAlectiu.
- Mantenir informat el Consell Social de Persones Majors
de temes que siguin del seu interès, com per exemple el
desenvolupament de la Llei de dependència.
- SolAlicitar assessorament en relació a temes referits al
colAlectiu.
Palma, 9 de novembre del 2007.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 2353/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
creació de consolats. (BOPIB núm. 14 d'11 d'octubre del
2007).
Es durà a terme des del Govern qualque programa per
ajudar aquells consolats que vulguin establir a les Illes
Balears una oficina consular i facilitar així al colAlectiu de
persones immigrades els seus drets?
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El Govern de les Illes Balears no té competència en
l'establiment d'oficines consulars. Aquestes oficines depenen
dels ministeris exteriors dels seus respectius països.
Palma, 30 d'octubre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 2354/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
consolats itinerants a les Illes Balears. (BOPIB núm. 14 d'11
d'octubre del 2007).
Quins consolats han demanat al Govern de les Illes Balears
un espai per dur a terme els seus serveis com a consolats
itinerants per als seus compatriotes que resideixen a les Illes
Balears des del 9 de juliol del 2007?
Cinc consolats.
Palma, 30 d'octubre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 2473/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
centres balears a l'exterior. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre
del 2007).
El Govern balear continuarà fomentant l'enteniment entre
els centres de les Illes Balears a l'exterior i les diferents
institucions, com ara els municipis, les ambaixades, els
consolats, les ONG, els colAlegis, etc., en què es troben
ubicades?

autonòmic ni de la realitzada pel Govern central, així com
tampoc de les relacions existents entre ambdós.
Palma, 7 de novembre del 2007.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 2498/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, relativa a
Direcció General de Comunicació. (BOPIB núm. 15 de 19
d'octubre del 2007).
Pensa el president del Govern que l'actual directora
general de Comunicació no posa en evidència que no era un
perfil neutral per dirigir el Centre Territorial de TVE a les Illes
Balears?
La Sra. Gina Garcias va ser nomenada directora del Centre
Territorial de TVE a les Illes Balears per la directora general de
RTVE Carmen Caffarel, que va manifestar la seva confiança en
la professionalitat i l'arrelament a les Illes d'una periodista que,
des de feia desset anys treballava al centre territorial en les
funcions de redactora, cap de programes i editora d'informatius.
Gina Garcias va acreditar en el seu càrrec de directora del
Centre Territorial de TVE a les Balears, la seva
professionalitat, neutralitat informativa, pluralisme i compromís
amb els treballadors del centre i amb les Illes Balears, en un
temps marcat per la difícil reconversió de RTVE i la crispació
del Partit Popular. El president del Govern no ha posat en dubte
la seva professionalitat, com tampoc no dubtà de la
professionalitat del periodista Joan Martorell Bonet que,
després d'exercir com a director del CT de TVE a les Balears,
va ser nomenat director general de Comunicació per l'anterior
president, Jaume Matas.
Palma, 7 de novembre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Aquest govern sempre fomentarà l'enteniment en tots els
àmbits polítics i socials.
Palma, 30 d'octubre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 2497/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a conveni
de residències. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del 2007).
Està d'acord vostè amb la forma que el Govern de l'Estat
ha tractat el Govern i els ciutadans de les Illes Balears no
pagant el conveni de residències durant tres anys i just arribar
vostè l'hagi liquidat?
La responsabilitat com a consellera, en relació amb el
Parlament, se centra a retre comptes de la meva gestió al front
de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració. No
puc fer-me responsable de la gestió de l'anterior govern

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 2501/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, relativa a recurs
de carreteres. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del 2007).
Manté vostè el recurs de carreteres que defensa els
anteriors convenis en aquesta matèria? Com explica que des
del Govern es defensi mentre els tres consells insulars firmen
que es derogui? No creu que el Govern hauria d'haver firmat?
El Govern de les Illes Balears no renuncia a cap quantitat
derivada dels convenis no liquidats i està en procés de
negociació per fer-les efectives.
Respecte de la posició dels consells insulars no fem
comentaris. Només insistir que el Govern de les Illes Balears
només firmarà si es té la garantia que les quantitats dels
convenis del 1998 i del 2004 (que el govern anterior fou
incapaç de negociar) es faran efectives.
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Palma, 6 de novembre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 2503/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, relativa a ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears-IB3. (BOPIB núm.
15 de 19 d'octubre del 2007).
Per què no han triat el director general de l'EPRTVIB per
majoria de dos terços, com va dir el PSIB-PSOE al seu
programa electoral?
Al programa electoral del PSIB-PSOE no s'especifica la
proposta de triar el director de l'en públic Radiotelevisió de les
Illes Balears per majoria de dos terços. Això no obstant, el
Govern està ben decidit a fer una llei de la radiotelevisió
pública de les Illes Balears que garanteixi el caràcter de servei
públic, el pluralisme i l'eficiència en la gestió de l'ens públic
RTVIB en aquest mandat.
Tot i que la llei de la RTVIB, aprovada sota el mandat del
Partit Popular, donava al Govern la facultat de nomenar el
director general de la corporació, aquest govern va cedir
l'atribució al Parlament de les Illes Balears que va elegir l'actual
director general per majoria de la Cambra.
Per què han acomiadat gent per motius polítics?
No s'ha acomiadat cap persona a RTVIB per motius polític.
La direcció de RTVIB ha fet les contractacions corresponents
a la nova programació que ha posat en marxa.
Com s'explica que l'antic cap de Premsa del Sr. Antich
sigui ara subdirector d'Informatius?
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Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 2507/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
competències de justícia. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del
2007).
No li sembla al Govern de les Illes Balears que els 100
milions d'euros que el conseller d'Economia va regalar al
Govern de l'Estat haurien ajudat molt en matèria de justícia i
amb els dèficits arrossegats?
Com que el conseller d'Economia no ha regalat cap
quantitat d'euros al Govern de l'Estat, la pregunta no té resposta
concreta.
Palma, 6 de novembre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 2512/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberà, relativa a política
amb les comunitats balears a l'exterior. (BOPIB núm. 15 de 19
d'octubre del 2007).
Atès el proper aniversari dels 100 anys de la Casa
Menorquina de Còrdova: pensa el Govern crear-ne la
comissió organitzadora? I, en cas afirmatiu, en farà partícip
l'oposició?
No. L'organització anirà a càrrec de la Protectora
Menorquina a Còrdova.
Palma, 30 d'octubre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

No hi ha cap subdirector d'informatius a RTVIB que hagi
estat cap de Premsa del Sr. Antich.
Què pensen fer en relació amb la baixada d'audiència d'un
9,5% a un 5%?
El Govern respecta escrupolosament l'autonomia i la
llibertat de la Direcció de RTVIB a l'hora de dissenyar els
continguts de les emissions i confia plenament que RTVIB farà
una programació de qualitat i d'acord amb el seu caràcter de
mitjà de comunicació públic, que arrelarà i satisfarà les
expectatives informatives, d'entreteniment i de difusió cultural
dels ciutadans de les Illes Balears.
Palma, 7 de novembre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta RGE núm. 2514/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a 2.800 milions
d'euros de l'Estat per a la CAIB. (BOPIB núm. 15 de 19
d'octubre del 2007).
El conseller d'Hisenda té constància que el secretari
d'Estat d'Hisenda hagi signat algun document que asseguri la
recepció de 2.800 milions d'euros a la comunitat autònoma en
els propers set anys?
El secretari d'Estat ha signat un compromís d'inversions de
l'Estat no inferior a 2.800 milions d'euros en els propers set
anys.
Palma, 6 de novembre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.
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Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 2515/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a cobrament de
2.800 milions d'euros per la CAIB. (BOPIB núm. 15 de 19
d'octubre del 2007).
Quines quantitats anuals cobrarà la CAIB per arribar als
2.800 milions d'euros que el president del Govern ha assegurat
que es rebran?

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta RGE núm. 2519/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a pla de treball del
Pla d'habitatge. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del 2007).
Quin és el pla de treball que estan portant a terme per fer
el Pla d'habitatge anunciat pel president del Govern de les
Illes Balears?
Les etapes del pla són:

La comunitat autònoma de les Illes Balears no cobrarà cap
quantitat en concret. Si es refereixen al compromís d'inversions
de l'Estat no inferior a 2.800 milions d'euros en els propers set
anys, aquestes es distribuiran al llarg dels anys 2008-2014, en
funció dels convenis pactats entre ambdues administracions.
Palma, 6 de novembre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta RGE núm. 2516/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a recuperació dels
doblers del Conveni de carreteres. (BOPIB núm. 15 de 19
d'octubre del 2007).
Quins passos pensa dur a terme el Govern per negociar
amb l'Estat l'antic deute de carreteres que va esmentar el
president a l'entrevista al Diario de Mallorca el passat 9
d'octubre?
El Govern de les Illes Balears té la voluntat ferma de
negociar políticament (és a dir, reunir-se i parlar amb el Govern
de l'Estat) per obtenir una resolució positiva per a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Palma, 6 de novembre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AS)
A la pregunta RGE núm. 2517/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a recuperació dels
doblers del Conveni de carreteres. (BOPIB núm. 15 de 19
d'octubre del 2007).
Quins passos ha dut a terme el Govern per negociar amb
l'Estat l'antic deute de carreteres que va esmentar el president
a l'entrevista al Diario de Mallorca el passat 9 d'octubre?
Per primera vegada s'ha recollit per escrit que aquest és un
tema a negociar, malgrat continuar en litigi.
Palma, 6 de novembre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

1. Anàlisi de la situació - Matriu DAFO.
2. Definició d'objectius:
- Incrementar el parc d'habitatges disponibles a preus
assequibles.
- Incrementar el sòl qualificat per ús residencial d'HPO o
preu taxat.
- Lluita contra el frau. Eliminar la fiscalitat en les ajudes.
- Imposar mesures d'estalvi de recursos no renovables als
edificis d'habitatges.
- Controlar la qualitat de l'edificació.
3. Projectes i programes: Actualment s'està treballant en els
projectes i programes necessaris per aconseguir els objectius
fixats.
Per tot a això es compta amb la colAlaboració de les distintes
administracions (estatal, autonòmica i local) i dels agents
econòmics i socials.
Palma, 5 de novembre del 2007.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
AU)
A la pregunta RGE núm. 2520/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a terminis
d'elaboració del Pla d'habitatge. (BOPIB núm. 15 de 19
d'octubre del 2007).
Quins terminis contemplen per a l'elaboració del Pla
d'habitatge anunciat pel president del Govern de les Illes
Balears?
Des del començament de la legislatura s'està treballant en
l'elaboració del Pla estratègic d'habitatge amb els diferents
sectors i agents afectats per aquesta matèria.
Actualment el seu contingut està avançat, si bé es considera
possible la data de finalització el gener del 2008.
Palma, 31 d'octubre del 2007.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

BOPIB núm. 21 - 23 de novembre del 2007
Ordre de Publicació
AV)
A la pregunta RGE núm. 2521/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a elements
fonamentals del Pla d'habitatge. (BOPIB núm. 15 de 19
d'octubre del 2007).
Quins considera que són els aspectes fonamentals a
incloure al Pla d'habitatge que ha anunciat recentment el
president del Govern de les Illes Balears?
Els objectius fonamentals del pla són:
a) Incrementar el parc d'habitatges disponibles a preus
assequibles.
b) Incrementar el sòl qualificat per a ús residencial d'HPO
o preu taxat.

443

Ordre de Publicació
AX)
A la pregunta RGE núm. 2522/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a consens entorn al
Pla d'habitatge. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del 2007).
Quines accions tenen contemplades per cercar el consens
entorn al Pla d'habitatge anunciat recentment pel president del
Govern de les Illes Balears?
El Pla estratègic d'habitatge té dos objectius:
a) Incrementar el parc d'habitatges disponibles a preus
assequibles.
b) Incrementar el sòl qualificat per ús residencial d'HPO o
preu taxat.
Es pretén el major consens per aprovar els programes i les
mesures previstes per aconseguir els esmentats objectius.

Així mateix el pla inclou com a objectius operatius:
a) Lluita contra el frau. Eliminar la fiscalitat en les ajudes.
b) Imposar mesures d'estalvi de recursos no renovables als
edificis d'habitatges.
c) Controlar la qualitat de l'edificació.

Així, mitjançant resolució del conseller d'Habitatge i Obres
Públiques de 4 d'octubre del 2007, s'ha fixat la composició a la
Mesa de l'Habitatge, l'objecte de la qual és actuar com a òrgan
colAlegiat de colAlaboració entre les distintes administracions
públiques i de participació de les associacions i dels agents
socials implicats en el sector de l'habitatge.

Els projectes per assolir els objectius es concreten en:
a) Rehabilitació:
- Llei de barris (convocatòria prèvia).
- ARIS
- Eliminació de barreres arquitectòniques.
- Ajudes a la rehabilitació d'habitatges buits per a lloguer.
- Rehabilitació dispersa.
b) Accés a l'habitatge:
- Pacte per l'habitatge.
- Pla de suport a l'emancipació i impuls al lloguer.
- Pla de suport a la compra d'habitatges existents.
- Llei d'habitatges: catalogació d'edificis inadequats, règim
sancionador, ITU, etc.
- Mesures fiscals.
- Modificació del Decret d'habitabilitat.
- Suport a favor de la sostenibilitat d'edificis d'habitatges i
espais públics.
c) Impuls d'habitatges públics IBAVI:
- Pla d'adquisició de sòl per a formació de patrimoni públic
de sòl.
- Pla de xoc amb 1.000 habitatges en lloguer i de règim
especial.
- Rehabilitació de barris i pobles.
- ARIS: Polígon de Llevant-La Soledat-Pere Garau.
Palma, 5 de novembre del 2007.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Són membres de la mesa, entre d'altres, els consells
insulars, Federació de municipis, colAlegis professionals,
sindicats, promotors, API i caixes d'estalvi.
Totes les grans qüestions referents al pla s'abordaran des
d'una perspectiva àmplia, a l'objecte de poder comptar amb el
suport de la majoria dels sectors afectats, tenint en compte les
aportacions dels governs locals i dels agents econòmics i
socials.
Palma, 31 d'octubre del 2007.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
AY)
A la pregunta RGE núm. 2844/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a retirada del
recurs judicial en relació al conveni de carreteres. (BOPIB
núm. 18 de 2 de novembre del 2007).
Ha retirat el Govern de les Illes Balears el recurs judicial
interposat per l'anterior govern en relació al conveni de
carreteres?
El recurs contenciós administratiu núm. 562/2005, que se
segueix davant la Sala del contenciós administratiu de
l'Audiència Nacional, va ser interposat pel Consell de Govern
de la comunitat autònoma de les Illes Balears contra la
resolució dels convenis de colAlaboració en matèria de
carreteres de 21 de gener del 1998 i de 12 de març del 2004, i
en l'actualitat continua la seva tramitació sense que s'hagi
presentat cap escrit de desistiment.
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Palma, 8 de novembre del 2007.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
AZ)
A la pregunta RGE núm. 2847/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a reunió amb el
Club de Jubilats d'Es Castell. (BOPIB núm. 18 de 2 de
novembre del 2007).
Ha mantingut algun membre del Govern o alt càrrec
alguna reunió amb el Club de Jubilats d'Es Castell?
Sí, s'ha mantingut una reunió amb el Club de Jubilats d'Es
Castell.
Palma, 7 de novembre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
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