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A la seu del Parlament, 27 de novembre del 2007.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2007, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2287/07, relativa a creació del
memorial democràtic de les Illes Balears, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ

455

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2007, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2486/07, relativa a nova
regulació del Butlletí Oficial de les Illes Balears, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
C)

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear el Memorial Democràtic de les Illes
Balears, que haurà de ser l’òrgan encarregat de portar a terme
una política institucional de recuperació de la memòria,
coordinar l’acció que en aquest camp fan diferents institucions
i donar suport a les iniciatives de la societat civil."

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar una nova regulació del Butlletí Oficial
de les Illes Balears (BOIB).
Aquesta nova normativa tindrà com a principi:
a) El format del BOIB serà digital.
b) Es publicarà a la web que determini el Govern a
Internet."

A la seu del Parlament, 27 de novembre del 2007.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La vicepresidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la seu del Parlament, 27 de novembre del 2007.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

1.2. TEXTOS DEBATUTS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2007, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2299/07, relativa a la
compatibilitat del .cat amb les altres terminacions a les
pàgines web del Govern balear, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
les Illes Balears que procedeixi a inscriure totes les adreces
web amb la terminació .cat, que ja té al seu nom amb altres
finalitzacions.
2. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
les Illes Balears que la consulta i la utilització de les seves
pàgines web sigui possible amb la finalització .cat.
3. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
les Illes Balears que la terminació preferent de les diverses
pàgines web sigui .cat.
4. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de les
Illes Balears que la consulta i la utilització de les seves pàgines
web sigui possible tant amb la finalització .cat com amb la
finalització .es, així com amb totes aquelles finalitzacions que
es trobi oportú."

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre del 2007, debaté la InterpelAlació RGE núm.
2459/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer.
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.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina; l'Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, i l'HBle. Sr.
Antoni J, Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Antoni
Pastor i Cabrer i Albert Moragues i Gomila.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3151/07,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a oficina d'atenció als
expropiats per les obres de les carreteres d'Eivissa. (BOPIB 20
de 16 de novembre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3146/07,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a promoció del Palau de
Congressos de Palma a la World Travel Market. (BOPIB 20 de
16 de novembre del 2007).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
E)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3138/07,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa
a recursos desviats a la Fundació Illesport. (BOPIB 20 de 16 de
novembre del 2007).

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3147/07,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a enfonsament del mercant Don
Pedro. (BOPIB 20 de 16 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 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Interior.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3143/07,
de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reforma del bloc quirúrgic de
l'Hospital de Can Misses. (BOPIB 20 de 16 de novembre del
2007).

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3148/07,
de l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez i Ferreiro, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a depuradora de Santa Eulàlia.
(BOPIB 20 de 16 de novembre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

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 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3144/07,
de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obres de la III fase de millora
del Canal Salat de Ciutadella. (BOPIB 20 de 16 de novembre
del 2007).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

G)

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3145/07,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe sobre Estrategia para
la sostenibilidad de la costa. (BOPIB 20 de 16 de novembre
del 2007).

Ordre de Publicació

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3149/07,
de l'Hble. Sr. Diputat José Luis Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a obres hidràuliques a
Menorca. (BOPIB 20 de 16 de novembre del 2007).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

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

Ordre de Publicació

H)

L)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3139/07,
de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a servei d'emergències
112. (BOPIB 20 de 16 de novembre del 2007).

Ordre de Publicació

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3150/07,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a servei 112. (BOPIB 20 de 16
de novembre del 2007).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

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

Ordre de Publicació

I)

M)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3142/07,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del servei públic
del transport inter illes. (BOPIB 20 de 16 de novembre del
2007).

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3152/07,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millores al servei del 061 a
Eivissa. (BOPIB 20 de 16 de novembre del 2007).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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B)
Ordre de Publicació

Declaració institucional amb motiu del 25 de novembre,
Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les
dones.

A)
Declaració institucional amb motiu del Dia universal de la
infància.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2007, aprovà per assentiment la
declaració institucional següent:
"Declaració institucional amb motiu del
Dia universal de la infància
L’any 1954, l’Assemblea General de les Nacions Unides
recomanà, mitjançant la Resolució 836 (IX), la institució a tots
els països del Dia Universal del Nin, data que es dedicaria a la
fraternitat i la comprensió entre els nins del món i es destinaria
a activitats pròpies per promoure el benestar dels nins i nines
del món. L’Assemblea suggerí als governs que celebressin el
dia a la data que cadascun d’ells estimés convenient. Dia 20 de
novembre marcà la data en què l’Assemblea aprovà la
Declaració dels Drets del Nin l’any 1959 i la Convenció sobre
els Drets del Nin l’any 1989. El setembre del 2000, en el
transcurs de Cimera del MilAlenni, els líders mundials
elaboraren els 8 objectius de desenvolupament del milAlenni,
que van des de la reducció a la meitat de la pobresa extrema,
fins l’aturada de la propagació de la sida i la consecució de
l’ensenyament primari universal per a l’any 2015. Encara que
els objectius del milAlenni estan dirigits a tota la humanitat, es
refereixen principalment a la infància.
De fet, UNICEF constata que 6 dels 8 objectius fan
referència directament a la infància i que la realització dels 2
darrers també portaran millores fonamentals a les vides dels
nins i nines.
Per tots aquests motius, el Parlament de les Illes Balears
assumeix com a propis els següents objectius i insta les
diferents administracions a dur a terme les recomanacions que
s’hi contenen i que a continuació es detallen:
1. Radicació de la pobresa extrema i de la fam.
2. Aconseguir l’ensenyament primari universal.
3. Promoure la igualtat entre tots els gèneres i l’autonomia
de la dona.
4. Reduir la mortalitat infantil.
5. Millorar la salut materna.
6. Combatre el VIH (sida), el paludisme i altres malalties.
7. Garantir la sostenibilitat del medi ambient.
8. Fomentar
desenvolupament.

una

associació

mundial

per

al

A la seu del Parlament de les Illes Balears, 20 de novembre
de 2007.”
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2007, aprovà per assentiment la
declaració institucional següent:
“Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu del 25 de novembre, Dia internacional
per a l’eliminació de la violència contra les dones
La violència contra les dones és una violació dels Drets
Humans i probablement la manifestació més greu de la
discriminació que pateixen les dones dins les diferents àmbits
de la vida. La violència i la discriminació contra les dones és un
fenomen estructural i multidimensional i en la seva eliminació
es requereix de la implicació de tots els poders públics i de tota
la societat en el seu conjunt. És més, és necessari fer feina de
forma coordinada des de distints àmbits, la legislació, la
investigació, la sensibilització, la prevenció i l’assistència i
protecció a les víctimes.
Des del Parlament de les Illes Balears assumim el
compromís de desenvolupar dins el nostre àmbit de
competència la Llei orgànica de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere i d’altres iniciatives polítiques a
favor de la igualtat entre sexes i contra la violència que
pateixen les dones.
Des del Parlament de les Illes Balears volem fer feina per
aconseguir una societat més igualitària i justa, que avanci en la
lluita contra aquesta violència. Renovant un cop més el nostre
compromís amb els drets de les dones com a part inseparable,
integral i inalienable dels drets universals. I reiteram la nostra
ferma voluntat en la coordinació dels esforços en el camí cap
a la igualtat entre homes i dones i amb la ferma creença
d’eradicar una xacra impròpia de la condició humana.
A la seu del Parlament de les Illes Balears, 20 de novembre
de 2007.”
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de novembre del 2007, debaté conjuntament
les Preguntes RGE núm. 1661/07 i 1662/07, de l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a desestacionalització turística. (BOPIB núm.
9 de 7 de setembre del 2007).

D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de novembre del 2007, debaté la Pregunta
RGE núm. 2027/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis d'usos
a establiments hotelers. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del
2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de novembre del 2007, debaté la Pregunta
RGE núm. 2024/07, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent
i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estrelles
mediàtiques per a promoció turística. (BOPIB núm. 12 de 28
de setembre del 2007).

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007, debaté la
Pregunta RGE núm. 2323/07, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment de les places de viatge de l'Imserso. (BOPIB núm. 14
d'11 d'octubre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de novembre del 2007, debaté la Pregunta
RGE núm. 2026/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Mesa de
Turisme. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007, debaté la
Pregunta RGE núm. 2472/07, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
de discapacitats de Menorca. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre
del 2007).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació
G)

J)

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007, debaté la
Pregunta RGE núm. 2491/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcions del delegat del Govern de Cooperació al
Desenvolupament. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del 2007).

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007, debaté la
Pregunta RGE núm. 2494/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcions de la Direcció General d'Atenció a la Dependència.
(BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del 2007).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

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 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

H)

K)

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007, debaté la
Pregunta RGE núm. 2492/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
necessitat del Govern de tenir un delegat del Govern de les Illes
Balears per a la Cooperació al Desenvolupament. (BOPIB núm.
15 de 19 d'octubre del 2007).

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007, debaté la
Pregunta RGE núm. 2495/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
rellevància de la Direcció General d'Atenció a la Dependència.
(BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del 2007).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

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 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
L)
I)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007, debaté la
Pregunta RGE núm. 2493/07, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
treball de la Direcció General d'Atenció a la Dependència.
(BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007, debaté la
Pregunta RGE núm. 2496/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa pilot "Resolt". (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del
2007).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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Professorat, del director de l'Institut d'Estudis Baleàrics i
del cap de Gabinet.

Ordre de Publicació
•

De l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, acompanyat del
secretari general tècnic, dels directors generals de
Biodiversitat i de Qualitat Ambiental i Litoral, de la
directora general de l'Oficina General del Canvi Climàtic,
del director gerent d'ABAQUA, del vicepresident de Ports
de les Illes Balears, de l'assessor de la conselleria, de la cap
de Gabinet i de la cap de Relacions Institucionals.

•

De l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració, acompanyada dels directors generals
d'Immigració, d'Atenció a la Dependència, de Cooperació
i de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, del delegat
del Govern de Cooperació Internacional, de la directora
general d'Infància i Família, de la secretària general, de la
cap de Gabinet, del cap de Premsa, de l'assessor i del cap de
Secretaria de la conselleria.

•

De l'Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació,
acompanyada del secretari general, de les directores
generals de Responsabilitat Social Corporativa i de Salut
Laboral, dels directors generals de Planificació Estratègica
i de Polítiques Actives, Ocupació i Formació, de la cap de
Gabinet i de l'assessora tècnica de la conselleria.

A)
Compareixences dels diferents consellers i conselleres del
Govern de les Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, en relació amb el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2008 (RGE núm. 2885/07).
En el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en relació amb el projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 17, de 30 d'octubre
d'enguany, tengueren lloc les compareixences següents:
Dia 13 de novembre
•

•

De l'Hble. Sr. Conseller de Presidència, acompanyat dels
directors generals de Coordinació Departamental, de
Relacions Institucionals, d'Administracions Públiques, de
Qualitat dels Serveis, d'Acció Exterior i Relacions amb la
Unió Europea i de Projectes, de les directores generals de
Comunicació i de Relacions amb el Parlament i
Coordinació Normativa, de la secretària general i del
director de l'Advocació de la comunitat autònoma.
De l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació,
acompanyat dels directors generals de Pressupost i
d'Economia, de les directores generals de Tributs i de
Patrimoni, del secretari general, de l'interventor general de
la comunitat, del tresorer, del cap de Gabinet i de la cap de
Premsa.

Dia 14 de novembre
•

De l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori, acompanyat de la secretària general tècnica, dels
directors generals de Mobilitat, d'Ordenació del Territori,
de la directora general de Transport Aeri i Marítim, dels
directors gerents de Serveis Ferroviaris de Mallorca i de
SITIBSA, de la gerent del Consorci de Transport i del cap
de Gabinet.

•

De l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum, acompanyat de
la secretària general, dels directors generals de Planificació
i Finançament, del Servei de Salut de les Illes Balears i
d'Avaluació i Acreditació, de les directores generals de
Salut Pública i Participació, de Farmàcia i de Consum, de
la cap de Gabinet i de l'assessor tècnic de la conselleria.

•

De l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca,
acompanyada del secretari general tècnic, de les gerents de
FOGAIBA i de SEMILLA i del cap de Gabinet.

Dia 15 de novembre
•

De l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura,
acompanyada del secretari general tècnic, de les directores
generals d'Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives, d'Universitat i de Política Lingüística, dels
directors generals de Planificació i Centres Educatius, de
Personal Docent, de Cultura, i d'Innovació i Formació del

Dia 20 de novembre
•

De l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres Públiques,
acompanyat de la secretària general, dels directors generals
d'Arquitectura i Habitatge i d'Obres Públiques i de la gerent
de l'IBAVI.

•

De l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, acompanyat dels
directors generals d'Ordenació i Planificació i de Promoció
Turística, de la secretària general, del director de la
Fundació pel Desenvolupament Sostenible de les Illes
Balears, de la cap de Gabinet, de l'assessora, del cap d'UGE
i del gerent del Palau de Congressos.

Dia 21 de novembre
•

De l'Hble. Sra. Conselleria de Comerç, Indústria i Energia,
acompanyada del secretari general, dels directors generals
de Comerç, d'Indústria i de Fons Europeus, de la directora
general de Promoció Industrial, del director de l'Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), del cap
de Gabinet i del cap de Premsa.

•

De l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut, acompanyat
dels directors generals de Joventut i d'Esports, de la
secretària general, de la cap de Gabinet i de la cap de
Premsa.

•

De l'Hble. Sra. Consellera d'Interior, acompanyada de la
secretària general, dels directors generals d'Interior i de
Funció Pública, de la directora general d'Emergències, del
cap de Gabinet, de l'assessor tècnic, de la cap de Premsa i
del gerent de l'empresa GEIBSA.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
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La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1. Acord d'aprovació del Projecte de llei de creació del
ColAlegi Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències
Ambientals de les Illes Balears.

Ordre de Publicació

El Consell de Govern, a proposta del conseller de
Presidència, adopta l'acord següent:

Compareixença del director general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, en relació amb el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2008 (RGE núm. 2885/07).

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de creació del ColAlegi
Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals
de les Illes Balears que s'adjunta com a annex.

B)

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 de novembre del 2007, tengué
lloc la compareixença del director general de l'EPRTVIB qui,
acompanyat del director economicofinancer, de la directora de
l'assessoria jurídica i de la directora de Gabinet, informà sobre
el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de novembre del 2007, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 3253/07, de creació del ColAlegi
Professional de llicenciats i doctors en ciències ambientals de
les Illes Balears.
Els/Les Hbles. Srs./Sres. Diputats/Diputades i els grups
parlamentaris disposen d'un termini de quinze dies, que
comptarà des del dia següent al de la seva publicació, per
presentar davant la Mesa de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, esmenes al projecte esmentat, el text
del qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà
dia 20 de desembre d'enguany.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern
de les Illes Balears
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern de les Illes Balears, a la sessió de dia
9 de novembre del 2007, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:

Segon. Trametre al Parlament de les ILles Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la cambra, el text del projecte de
llei esmentat."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, 9 de novembre del 2007.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ DEL COLALEGI
PROFESSIONAL DE LLICENCIATS I DOCTORS EN
CIÈNCIES AMBIENTALS DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Corresponen a la comunitat autònoma les competències de
desplegament legislatiu i d’execució en matèria de
corporacions de dret públic representatives d’interessos
econòmics i professionals, que s’han d’exercir en el marc de la
legislació bàsica de l’Estat. Així ho preveia el text estatutari
abans de la modificació aprovada enguany i ho estableix també
ara l’actual article 31.9 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears. En exercici de la competència esmentada s’aprovà, al
seu moment, la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de colAlegis
professionals de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 3 de la Llei 10/1998, la creació de
colAlegis professionals s’ha de fer per llei i la proposta de la
iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels
professionals interessats i domiciliats a les Illes Balears. Així
mateix, l’article 1 del Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual
s’aprova el Reglament de colAlegis professionals de les Illes
Balears, assenyala que les peticions per constituir nous colAlegis
s’han de formular a l’empara de la Llei 10/1998 pels
professionals de les Illes Balears o per les associacions en les
quals s’integrin. L’Associació de Llicenciats en Ciències
Ambientals ha duit a terme aquesta iniciativa i ha manifestat la
seva voluntat de constituir el ColAlegi Professional de
Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals de les Illes
Balears.
La solAlicitud de creació d’aquest colAlegi està motivada per
l’interès dels professionals promotors a constituir-se en colAlegi
professional, amb l’objectiu d’ordenar l’exercici de la professió
en el marc de la llei, defensar i representar els interessos
generals de la professió, especialment davant els poders
públics, colAlaborar amb les administracions públiques en la
satisfacció dels interessos generals i defensar i representar els
interessos colAlectius dels professionals que l’integren.
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L’existència d’un colAlegi professional de llicenciats i
doctors en ciències ambientals permetrà garantir que qualsevol
problema es tracti amb rigor i responsabilitat, mitjançant
l’establiment de directrius que orientin el professional en el
maneig i l’aplicació dels coneixements adquirits. Així, el
ColAlegi vetllarà per la qualitat dels serveis prestats pels seus
colAlegiats, donarà compliment estricte a les normes
deontològiques de la professió i a les demandes de la societat,
i colAlaborarà amb tot el sector públic en general, especialment
amb el de l’àmbit territorial autonòmic, en l’exercici de les
funcions que té encomanades.
L’exercici de la professió d’ambientòleg exigeix una
formació acadèmica que es basa en la titulació oficial
reconeguda pel Reial Decret 2083/1994, de 20 d’octubre (BOE
núm. 285, de 29 de novembre), pel qual s’estableix el títol
universitari oficial de llicenciat en ciències ambientals.
La sensibilització dels ciutadans envers els problemes
mediambientals, les noves regulacions en aquesta matèria i la
necessitat que les indústries colAlaborin a respectar el medi
ambient han donat lloc a la formació d’aquesta nova professió
que respon a les necessitats socials mitjançant actuacions
específiques.
El medi ambient té una incidència molt significativa en el
sector econòmic atesos els actuals progressos tecnològics, que
sovint hi incideixen, però no sempre les empreses i indústries
són respectuoses amb el medi ambient. Per aquest motiu, els
llicenciats en ciències ambientals acompleixen i despleguen,
cada cop més, tasques i tècniques relacionades amb l’avaluació,
la planificació i la gestió mediambiental.
L’exercici de la professió d’ambientòleg exigeix una
formació i comporta un coneixement profund de diferents
aspectes que, en trets generals i com a catàleg enunciatiu, sense
suposar cap limitació, es detallen a continuació:
a) Formació i educació.
b) Recerca.
c) Sistemes de gestió de qualitat ambiental en empreses i
organitzacions. Auditories.
d) Gestió ambiental a l’Administració.
e) Consultoria i avaluació d’impacte ambiental.
f) Tecnologia ambiental industrial.
g) Gestió del medi natural.
Així doncs, es considera oportú i necessari crear un colAlegi
professional que integri els professionals que, amb la titulació
suficient, desenvolupin les funcions descrites en matèria de
medi ambient, com també dotar aquest colAlectiu amb
l’organització necessària per defensar els interessos generals i
professionals en l’àmbit de les Illes Balears.
Article 1
Objecte
1. Es crea el ColAlegi Professional de Llicenciats i Doctors en
Ciències Ambientals de les Illes Balears, com una corporació
de dret públic amb personalitat jurídica pròpia.
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2. El ColAlegi Professional que es crea obtindrà la capacitat
d’obrar des de la constitució dels seus òrgans de govern.
3. L’estructura interna i el funcionament del ColAlegi han de ser
democràtics. Així mateix, el ColAlegi s’ha de regir, en les seves
actuacions, per la normativa bàsica estatal en matèria de
colAlegis professionals, per la normativa autonòmica que la
desplegui legalment o reglamentària, per aquesta llei de
creació, pels seus propis estatuts, per la resta de normativa
interna i per tota aquella que li sigui d’aplicació general o
subsidiària.
Article 2
Professionals colAlegiats
El ColAlegi Professional de Llicenciats i Doctors en
Ciències Ambientals de les Illes Balears agrupa els
professionals que hagin obtingut la titulació universitària oficial
de llicenciat i/o doctor en ciències ambientals, o l’homologació
acreditada d’aquest títol en el cas de titulacions estrangeres. La
integració s’ha de fer d’acord amb el que disposen les lleis
reguladores de colAlegis professionals.
Article 3
Àmbit d’actuació del ColAlegi Professional
L’àmbit territorial d’actuació del ColAlegi Professional de
Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals és el de les Illes
Balears.
Article 4
Requisits per a l’exercici de la professió
Per a l’exercici de la professió emparada en la llicenciatura
en ciències ambientals a les Illes Balears, és requisit
imprescindible la incorporació al ColAlegi Professional que es
crea, tot això sense perjudici del que disposi la legislació bàsica
estatal.
Disposició transitòria primera
El colAlectiu de professionals llicenciats i doctors en
ciències ambientals de les Illes Balears, agrupats en associació
que en representa la majoria i que són els promotors de la
constitució d’aquest colAlegi, ha de crear, amb caràcter
provisional, una comissió gestora que s’ha d’encarregar, en el
termini de sis mesos comptadors des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, de la redacció d’uns estatuts provisionals i de
convocar una assemblea constituent, la qual, en tot cas, ha de
garantir la participació dels professionals que exerceixin la
professió d’ambientòleg en l’àmbit territorial de les Illes
Balears. Els estatuts provisionals han de regular:
a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de
colAlegiat, circumstància que permetrà participar en l’assemblea
constituent del ColAlegi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’assemblea constituent. La convocatòria s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major
difusió d’aquesta comunitat.
La comissió gestora també pot elaborar, si escau, un
projecte d’estatuts definitius que ha d’aprovar l’assemblea
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constituent. Un cop acabada la seva funció, la comissió gestora
s’ha de dissoldre.
Disposició transitòria segona
L’assemblea constituent ha d’exercir les funcions següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió de la comissió gestora.
b) Aprovar els estatuts definitius del ColAlegi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans colAlegiats.
Disposició transitòria tercera
Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb
el certificat de l’acta de l’assemblea constituent, s’han de
trametre a l’òrgan competent de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a l’efecte que es
pronunciï sobre la legalitat del text i n’ordeni la publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i la inscripció en el
Registre de ColAlegis Professionals de les Illes Balears.
Disposició final
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 9 de novembre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma de Mallorca.
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 23/2006, DE 20 DE DESEMBRE, DE
CAPITALITAT DE PALMA DE MALLORCA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'entrada en vigor de la Llei 23/2006, de 20 de desembre,
de capitalitat de Palma de Mallorca, va suposar una assignació
a favor d'aquell municipi de determinades competències en
matèria de planificació i gestió urbanística que, fins aleshores
i en virtut de la Llei 9/1990, de 24 de juny, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'urbanismes i
habilitabilitat, tenia atribuïdes el Consell Insular de Mallorca.
En el procés d'elaboració del projecte de llei, el Consell
Insular de Mallorca formulà expressament una sèrie
d'observacions que es dirigien a manifestar una discrepància
amb el fet que la regulació del sector d'urbanisme i habitatge de
la norma escapava d'un plantejament global pel que feia a la
regulació de la matèria d'urbanisme, i especialment, quant a la
clara variació en l'assignació de funcions i competència per a
l'aprovació definitiva del planejament urbanístic municipal i a
determinats actes també atribuïts fins aleshores al consell
insular.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de novembre del 2007, es dóna per assabentada dels
acords adoptats pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de
dia 5 de novembre d'enguany:
"1r. Atenent la previsió de l'article 47.2 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i fent ús de l'atribució prevista
al seu article 65.1, aprovar el text que figura com a annex a
aquest acord per tal que sigui tramès a la Mesa del Parlament
de les Illes Balears com a proposició de llei de modificació de
la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de
Mallorca.
2n. Nomenar la Sra. Maria Lluïda Dubón Pretus com a
membre del Consell Insular de Mallorca encarregada de la
defensa de l'anterior proposició de llei.
3r. Facultar la presidenta del Consell Insular de Mallorca
per tal que pugui dur a terme els actes necessaris per donar
compliment als anteriors acords."
Així mateix, d'acord amb els articles 111 i 125 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 3251/07, del Consell de Mallorca, de

Certament, destaca en l'aspecte d'atribució competencial, la
innovació inequívoca de l'esmentada llei pel que feia a la
neutralització o reconfiguració a través de diferents
mecanismes i també en graus distints, de l'exercici de
competències atribuïdes al Consell Insular de Mallorca amb
caràcter de pròpies, en el seu moment a través dels
procediments taxats que contemplava l'anterior article 39 del
nostre Estatut d'Autonomia, abans de la reforma produïda en
virtut de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer.
Ha estat justament el text derivat de la darrera reforma de
la norma institucional bàsica la que de fet, a l'article 70,
reafirma el caràcter de competència pròpia de la matèria
d'urbanisme i d'ordenació del territori en favor dels consells
insulars.
Per l'exposat es considera adient la modificació de la Llei
23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de
Mallorca, per tal que siguin recuperades expressament,
mitjançant la supressió de determinats dels seus articles, les
competències urbanístiques que tenia atribuïdes el Consell
Insular de Mallorca, derogant a la vegada aquelles especialitats
sobre règim urbanístic del municipi, que s'han de perfilar de
forma més adient dins les iniciatives pertinents per a
l'aprovació de la legislació general autonòmica en aquesta
matèria.

BOPIB núm. 22 - 30 de novembre del 2007
Així mateix, s'aprofita la reforma de la llei per tal de superar
un cert anacronisme quant a l'atribució orgànica en favor del
Ple del Consell Insular per a l'aprovació definitiva del
planejament. Efectivament, la previsió en el Reial Decret
1346/1976, de 9 d'abril, que aprovà el text refós de la Llei
sobre règim del sol i ordenació urbana, de l'assignació d'aquesta
funció al ministre de l'Habitatge, ha anat comportant que, un
cop assumides per la comunitat autònoma de les Illes Balears
les competències en la matèria, l'aprovació de l'instrument de
planejament dels municipis capitals de província i de més de
cinquanta mil habitants s'hagués d'exercir, successivament, per
part del Consell de Govern de la comunitat autònoma i per part
del Plenari del Consell Insular de Mallorca, a partir de l'entrada
en vigor de la referida Llei 9/1990, de 24 de juny, d'atribució
de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i
habitabilitat.
L'assignació d'aquesta concreta atribució orgànica resulta en
conseqüència més un anacronisme que no una necessitat real o
clàusula de garantia, i en la pràctica el que produeix és una
dilació innecessària en el ja de per si complex i llarg
procediment d'aprovació dels plans urbanístics, com a
conseqüència de la cada vegada major incidència de normativa
sectorial, en especial la relativa a l'avaluació ambiental
estratègica dels plans.
La reforma, per tant, aprofita l'avinentesa per tal de deixar
sense aplicació a l'àmbit de les Illes Balears aquells preceptes
del Reial Decret 1346/1976, de 9 d'abril, que aprova el text
refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, relatius
a aquesta concreta atribució orgànica, i sobre la qual es difereix
la seva concreció, com en el cas de la resta de municipis, a allò
que determinin els respectius reglaments orgànics de cadascun
dels consells insulars.
Amb aquesta segona previsió es pretén igualment donar
efectivitat justament al principi d'eficàcia, sense cap minva del
dret de participació, tant dels distints membres que integren els
corresponents consells insulars, com del municipi afectat. En
aquest sentit, fins i tot es pot dir que la nova configuració
guanya en celeritat, tota vegada que si bé la llei objecte de
reforma assignava la competència per a l'aprovació definitiva
del seu planejament general a l'Ajuntament de Palma de
Mallorca, la previsió de dos tràmits previs d'informe a la
mateixa llei, del Consell Insular de Mallorca i de la
Subcomissió d'Urbanisme, a la pràctica podria arribar fins i tot
a dilatar innecessàriament el complex procediment aprovatori.
D'altra banda, el retorn de la competència per a l'aprovació
definitiva del planejament general del municipi de Palma en
favor del Consell Insular de Mallorca no es planteja en cap cas
com a contrari al principi d'autonomia local sinó que, com
succeeix amb la resta de municipis de les Illes Balears, es
considera convenient i recomanable sempre una segona lectura
d'estricte control de legalitat i d'incidència en els factors
d'ordenació supramunicipal, més accentuats en un territori on
l'escala insular assoleix una rellevància significativa en la seva
ordenació.
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Article únic
Modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma de Mallorca
Queda derogat el contingut íntegre del capítol III,
Urbanisme, del títol VII, i l'article 86 de la Llei 23/2006, de 20
de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca.
Disposició addicional única
Desplaçament de l'aplicació de determinats preceptes del
Reial Decret 1346/1976, de 9 d'abril, que aprova el text
refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana
1. Queda sense aplicació a l'àmbit de les Illes Balears la
referència que fa l'article 35 del Reial Decret 1346/1976, de 9
d'abril, que aprova el text refós de la Llei sobre règim del sòl i
ordenació urbana, al Ministre de l'Habitatge com a òrgan
competent per a l'aprovació definitiva dels plans, programes i
normes relatives a municipis que siguin capitals de província o
de més de cinquanta mil habitants.
2. Queda sense aplicació a l'àmbit de les Illes Balears la
referència que fa l'article 211 del Reial Decret 1346/1976, de
9 d'abril, que aprova el text refós de la Llei sobre règim del sòl
i ordenació urbana, a la Comissió Central d'Urbanisme, pel que
fa a l'informe preceptiu dels plans generals municipals
d'ordenació en els municipis capitals de província.
3. A l'àmbit territorial de les Illes Balears, la competència per
a l'aprovació definitiva de l'instrument de planejament
urbanístic general del municipi de Palma de Mallorca
correspon a l'òrgan que determinin les normes d'organització
del Consell Insular de Mallorca, i pel que fa als instruments de
planejament urbanístic general dels municipis de més de
cinquanta mil habitants corres`pon a l'òrgan que determinin les
normes d'organització del consell insular corresponent.
Disposició final
Entrada en vigor de la llei
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 16 de novembre del 2007.
El secretari general del Consell Insular de Mallorca.
Vistiplau, la presidenta.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3319/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb el diàleg social
(procediment d'urgència). (Mesa de 28 de novembre del 2007).
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera de Treball i
Formació, sobre la política del Govern en relació amb el diàleg
social.
Atès que interessa conèixer quina és la política que seguirà
el Govern de les Illes Balears en relació amb el diàleg social,
el Grup Parlamentari Popular interpelAla la consellera de
Treball i Formació en relació amb aquest assumpte.
Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Popular solAlicita l'aplicació del procediment
d'urgència a aquesta iniciativa atesa la necessitat de conèixer el
més aviat possible, per part del Parlament, quina serà la política
del Govern en relació amb el diàleg social

3. El Parlament de les Illes Balears rebutja la contractació i
l'acomiadament de personal per motius polítics a l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, la qual cosa es constata amb
la contractació de personal que té com a únic mèrit la seva
afiliació a un partit polític.
4. El Parlament de les Illes Balears insta l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears a fer ús de les modalitats
lingüístiques insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera, d'acord amb el que es preveu a l'article 35 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3 a dinamitzar el sector
audiovisual de les Illes Balears amb criteris de pluralitat i
diversificació i a incrementar la producció pròpia.
Palma, a 23 d'octubre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, a 23 de novembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3311/07, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2459/07, relativa a
situació de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de 28 de novembre del 2007).
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

RGE núm. 3266/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris del PADI. (Mesa de 28 de novembre del 2007).
RGE núm. 3267/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost anual del PADI. (Mesa de 28 de novembre del
2007).
RGE núm. 3268/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament del nou hospital d'Eivissa. (Mesa de 28 de
novembre del 2007).

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.
2459/07, relativa a situació de l'ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears constata la provisionalitat
del president de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears i, per tant, acorda designar un nou president que no
tengui afiliació a cap partit polític, per consens de tots els grups
parlamentaris i que respongui als criteris de pluralitat, veracitat
i transparència amb l'objecte que ens representi a tots, en el
termini de sis mesos.
2. El Parlament de les Illes Balears constata que s'ha conculcat
el títol V de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears per part
de la Direcció de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears
quant que no s'ha garantit la imparcialitat, la pluralitat i la
veracitat informativa.

RGE núm. 3269/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ubicació del nou hospital d'Eivissa. (Mesa de 28 de novembre
del 2007).
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

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.
Quantes persones s'han beneficiat del PADI d'ençà que es
posà en funcionament?

BOPIB núm. 22 - 30 de novembre del 2007
Palma, a 21 de novembre 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.
Quin pressupost anual té assignat el PADI d'ençà que es
posà en funcionament?
Palma, a 21 de novembre 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.
Quin sistema de finançament té previst utilitzar el conseller
de Salut per a la construcció del nou Hospital d'Eivissa?
Palma, a 21 de novembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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RGE núm. 3890/07, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
Institut Balear de la Joventut. (Mesa de 28 de novembre del
2007).
RGE núm. 3940/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris
per concedir subvencions. (Mesa de 28 de novembre del 2007).
RGE núm. 3941/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concertació
de llits sociosanitaris a Menorca. (Mesa de 28 de novembre del
2007).
RGE núm. 3942/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
local llogat sense utilitzar. (Mesa de 28 de novembre del
2007).
RGE núm. 3943/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Centre Nacional de Formació dedicat a estudis
relacionats amb el mar a Maó. (Mesa de 28 de novembre del
2007).
RGE núm. 3944/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
funcional del nou Hospital d'Eivissa. (Mesa de 28 de novembre
del 2007).
RGE núm. 3945/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desclassificació de Can Marçal Vell a Portocolom. (Mesa de
28 de novembre del 2007).
RGE núm. 3946/07, de l'Hble. Sr. Diputat José M.
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a acomiadaments improcedents. (Mesa de 28 de novembre del
2007).

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.

RGE núm. 39487/07, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora del servei de transport aeri entre Menorca i Barcelona.
(Mesa de 28 de novembre del 2007).

On té previst el conseller de Salut ubicar el nou hospital
d'Eivissa?

RGE núm. 3948/07, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació de PIME Balears al pacte per a la competitivitat
de l'economia i la cohesió social a les Illes Balears. (Mesa de
28 de novembre del 2007).

Palma, a 21 de novembre del 2007.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3275/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a centre
de tecnificació de windsurf a Formentera. (Mesa de 28 de
novembre del 2007).

RGE núm. 3949/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a publicació de la norma de protecció territorial anunciada
pel Govern. (Mesa de 28 de novembre del 2007).
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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.

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.

Pensa crear el conseller d'Esports i Joventut un centre de
tecnificació per a la pràctica del windsurf a Formentera?

És cert que la Conselleria d'Afers Socials es va trobar amb
un local llogat que no es va utilitzar mai?

Palma, a 22 de novembre del 2007.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

Palma, a 28 de novembre del 2007.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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.

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

Quines competències tenen previst des de la Conselleria
d'Esports i Joventut que tingui l'Institut Balear de la Joventut?

Quins són els objectius i les perspectives del Centre
Nacional de Formació dedicat a estudis relacionats amb el mar
que es construeix a Maó?

Palma, a 27 de novembre del 2007.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

Palma, a 28 de novembre del 2007.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Pensa el Govern de les Illes Balears canviar els criteris per
concedir subvencions als ajuntaments de les Illes Balears?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
A quina etapa es troba l'elaboració del Pla funcional del nou
hospital que es construirà a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 28 de novembre del 2007.
El diputat:
Josep M Costa i Serra.

Palma, a 28 de novembre del 2007.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines previsions té la Conselleria de Salut i Consum
envers la concertació de llits sociosanitaris a Menorca?
Palma, a 28 de novembre del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Quina opinió li mereix a l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat
i Ordenació del Territori la desclassificació de Can Marçal Vell
a Portocolom?

BOPIB núm. 22 - 30 de novembre del 2007
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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 Govern de les Illes Balears que la
norma de protecció territorial anunciada pel mateix govern surti
publicada a un diari digital deu dies abans de la seva possible
aprovació?

I)
Palma, a 28 de novembre del 2007.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

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.
Considera el Molt Hble. Sr. President del Govern que els
acomiadaments improcedents que realitzen els responsables
d'empreses i altres organismes públics autonòmics cerquen
l'aplicació de l'esperit i la lletra de la Llei 43/2006, de 29 de
desembre, per a la millora del creixement i l'ocupació?
Palma, a 26 de novembre del 2007.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3270/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cambra hiperbàrica a Menorca. (Mesa de 28 de
novembre del 2007).

J)

RGE núm. 3271/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avantprojecte per a la construcció d'un edifici
emblemàtic destinat a arts escèniques. (Mesa de 28 de
novembre del 2007).

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

RGE núm. 3272/07, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actuacions contra la violència de gènere. (Mesa de
28 de novembre del 2007).

Considera el Govern de les Illes Balears que la substitució
d'Iberia per Click Air en la ruta entre Menorca i Barcelona ha
millorat el servei?

Palma, a 28 de novembre del 2007.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 28 de novembre del 2007.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Per quin motiu PIME Balears no ha participat en el procés
de negociació de les bases del pacte per a la competitivitat de
l'economia i la cohesió socials a les Illes Balears?
Palma, a 28 de novembre del 2007.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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 Consell Insular de Menorca gestiona des de fa anys la
cambra hiperbàrica, imprescindible perquè es pugui practicar
submarinisme a l'illa.
Però la cambra hiperbàrica no s'empresa sols per solucionar
problemes d'immersió, sinó que, cada dia més, serveis per
realitzar actuacions mèdiques d'altre tipus.
És per això que, en el seu moment, els plànols de l'Hospital
de Menorca figurava el local adient per a la cambra, que en va
desaparèixer sense cap justificació per part del govern anterior.

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

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
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Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instalAlar i gestionar una nova cambra hiperbàrica al
lloc que consideri més oportú de l'Hospital de Menorca, ja sigui
directament o mitjançant un concurs públic.
Palma, a 21 de novembre del 2007.
El portaveu:
Antoni J. 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.
Amb finalitat exclusivament electoral l'IBISEC efectuà un
encàrrec a un conegut professional, que tenia per objectiu la
redacció d'un avantprojecte per a la construcció d'un edifici
emblemàtic destinat a arts escèniques, i que incloïa un acte de
la seva presentació pública.
Una vegada signat el contracte per un import de 1.200.000
euros, la Junta Electoral prohibí l'acte de presentació per
entendre que es tractava d'un acte electoral i no d'un acte de
govern.

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.
Malgrat les actuacions que en els darrers anys i des de totes
les institucions es vénen fent per a la prevenció de la violència
de gènere i l'atenció de les dones que la pateixen, aquesta
continua sent una tara social contra la qual s'ha de lluitar de
manera permanent fins aconseguir la seva radicació.
Per assegurar l'eficàcia d'aquesta lluita, totes les actuacions
que es facin han de tenir com a eixos:
1. La unitat de tots els partits, que han de saber formular
objectius comuns i fugir de qualsevol confrontació en
aquest tema.
2. La condemna pública i continuada de la violència contra
les dones, per part de totes i tots els responsables i
institucions públiques.
3. La participació de les organitzacions de dones i de
defensa de la igualtat que vénen treballant amb les
víctimes de la violència i que són qui en coneixen les
necessitats.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei

El contracte en qüestió, en no tenir caràcter de defensa de
l'interès públic, es va convenir de forma que, després de pagar
1.200.000 euros, la comunitat autònoma no ha adquirit cap bé
ni dret, ni s'ha beneficiat de cap servei, de manera que es va
pagar 1.200.000 pel "dret" a la presentació d'una cosa aliena..
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata que l'encàrrec d'un
avantprojecte per a la construcció d'un edifici emblemàtic
destinat a arts escèniques, s'efectuà amb un objectiu
electoralista de partit i no en interès o benefici de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les actuacions necessàries per minimitzar
i, de ser possible, anulAlar el dany que per als recursos públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha significat la
contractació d'un avantprojecte per a la construcció d'un edifici
emblemàtic destinat a arts escèniques.
Palma, a 21 de novembre del 2007.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure tots els àmbits de colAlaboració de les
institucions autonòmiques i amb el Govern d'Espanya, per
assegurar que es posen a disposició de les dones víctimes de la
violència de gènere, tots els recursos disponibles i es promou
la implantació d'una xarxa integral d'assistència per atendre les
seves necessitats.
2. El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar polítiques integrals i transversals per a
la prevenció de la violència de gènere que:
a. Incloguin programes educatius i campanyes
específiques per a les poblacions de major risc i
assegurin la promoció de grups d'homes per la igualtat,
de manera que s'impliquin en la radicació de la
violència de gènere.
b. Promoguin plans d'igualtat als centres educatius.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en els plans i les actuacions de la Conselleria de
Salut es contempli la violència de gènere com un greu
problema de salut pública.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport al desenvolupament d'investigacions
sobre les conseqüències de la violència de gènere en la salut
física i mental de les víctimes i dels seus fills i filles.
Palma, a 21 de novembre del 2007.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
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Considera un lloc clau la gerència de Son Dureta per al
bon funcionament d'aquesta instalAlació hospitalària?
Sí, per suposat.

Ordre de Publicació
A)

Palma, 14 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Pregunta RGE núm. 2048/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
plantilles d'atenció primària. (BOPIB núm. 12 de 28 de
setembre del 2007).
Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició de tots/totes els/les
diputats/diputades.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2199/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a presència de
nitrats a aigües per a consum d'Es Castell. (BOPIB núm. 13 de
5 d'octubre del 2007).
Què pensa fer la Conselleria de Medi Ambient en relació
amb el problema de la presència de nitrats a les aigües per a
consum d'Es Castell?

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 2221/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a pla de feina de
Son Dureta. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).
Quin pla de feina han establert per millorar la gestió de
Son Dureta?
Les millores en la gestió a l'Hospital de Son Dureta es basen
en dues grans línies:
• Els canvis en l'organigrama de l'hospital, que serà dirigit per
un director general que orientarà les seves funcions a la
modernització de l'hospital i a la introducció de canvis
basats en la gestió clínica.
• La redacció d'un pla estratègic que ordeni les accions a
desenvolupar en els propers tres anys.

Ajudat l'ajuntament a solucionar-lo.
Palma, 13 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 7 de novembre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2203/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a compensació
als malalts que hagin de viatjar amb Clik Air. (BOPIB núm. 13
de 5 d'octubre del 2007).
Com ha previst l'Ib-salut compensar els malalts que hagin
de viatjar amb la companyia Click Air amb destinació a
Barcelona o amb escala a Barcelona, que hauran d'avançar el
pagament del bitllet d'avió?

F)
A la Pregunta RGE núm. 2229/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a importància de la
figura del defensor del pacient. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre
del 2007).
Considera important que existeixi la figura del Defensor
del pacient?
Sí.
Palma, 13 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Les negociacions entre la CG de l'Ib-salut, els responsables
d'Iberia i de Click Air i les agències de viatges han aconseguit
que no es doni l'eventualitat que els usuaris hagin d'avançar el
pagament dels bitllets d'avió.

Ordre de Publicació
Palma, 13 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

G)
A la Pregunta RGE núm. 2230/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a atenció als
pacients de la salut pública a les Illes Balears. (BOPIB núm.
13 de 5 d'octubre del 2007).

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2220/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a gerència de Son
Dureta. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

Quins nous mecanismes considera que són els més
adequats per atendre les queixes dels pacients de la salut
pública a les Illes Balears?
Els que determina la Llei de salut de les Illes Balears.
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Palma, 13 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

colAlapse que provocaria una reforma de Son Dureta. (BOPIB
núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).
Opinió envers el colAlapse que provocaria una reforma de
Son Dureta.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 2231/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a mecanismes per
atendre els pacients de la salut pública a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

No hi ha cap informe sobre el colAlapse de la sanitat per la
reforma de Son Dureta. Hi ha un informe basat en el
desenvolupament d'hipòtesis alternatives sobre plans de
contingència per a l'eventualitat de fer les obres del nou
hospital en els terrenys de Son Dureta.
Palma, 13 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quins nous mecanismes té pensats per atendre les queixes
dels pacients de la salut pública a les Illes Balears?
Els que determina la Llei de salut de les Illes Balears.
Palma, 13 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 2256/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a Pla de recursos
hídrics a Menorca. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 2232/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a valoració de la
dimissió del Sr. José Ángel Torres Lana. (BOPIB núm. 13 de
5 d'octubre del 2007).

Quina data té prevista el conseller de Medi Ambient per
presentar el Pla de recursos hídrics per a Menorca?
No hi ha data prevista.
Palma, 7 de novembre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Quina opinió li mereix la dimissió del Sr. José Ángel Torres
Lana com a Defensor del pacient?
Com a conseller de Salut i Consum consider que no he
d'entrar a valorar decisions personals.

Ordre de Publicació
M)

Palma, 14 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 2257/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a Pla de recursos
hídrics a Menorca. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).
És cert que el Pla de recursos hídrics per a Menorca
suposarà una inversió de 5 milions d'euros?

J)
No.

A la Pregunta RGE núm. 2236/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a declaracions del
BLOC envers la reforma de Son Dureta. (BOPIB núm. 13 de
5 d'octubre del 2007).

Palma, 7 de novembre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Què opina de les declaracions dels seus socis de Govern
del BLOC per Mallorca referents a la necessitat de defensar la
reforma de Son Dureta?

Ordre de Publicació
N)

Em remet a les declaracions del president del Govern de les
Illes Balears que va fer a la roda de premsa de dia 05/10/2007.
Palma, 13 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 2237/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a opinió envers el

A la Pregunta RGE núm. 2260/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a pla de xoc
contra la sinistralitat laboral. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre
del 2007).
Quines mesures contempla el pla de xoc contra la
sinistralitat laboral?
La Conselleria de Treball i Formació treballa en un pla de
xoc contra la sinistralitat laboral el contingut del qual podran
conèixer una vegada que sigui aprovat.
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Palma, 9 de novembre del 2007.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
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Q)
A la Pregunta RGE núm. 2684/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a captació
d'especialistes per al sistema sanitari de Balears. (BOPIB
núm. 16 de 26 d'octubre del 2007).

O)
A la Pregunta RGE núm. 2261/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a reducció de la
sinistralitat laboral a l'obra pública. (BOPIB núm. 15 de 19
d'octubre del 2007).
Quines mesures la pres la Conselleria de Treball i
Formació per tal de reduir la sinistralitat laboral a l'obra
pública?

Quines mesures té previst adoptar la Conselleria de Salut
i Consum amb la finalitat de captar i fidelitzar especialistes
per al sistema sanitari de Balears?
S'estudien mesures de desenvolupament professional
encaminades a donar estabilitat laboral, juntament amb una
recerca planificada de professionals.
Palma, 14 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

La Conselleria de Treball i Formació ha implantat una
política preventiva incrementant el control per part de
l'Administració.
Palma, 9 de novembre del 2007.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 2685/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a servei
de CMA a Can Misses. (BOPIB núm. 16 de 26 d'octubre del
2007).

P)
A les Preguntes RGE núm. 2523/07 a 2526/07, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relatives a pla de
treball, terminis per a la concreció, elements fonamentals i
consens del Pacte per a la competitivitat empresarial. (BOPIB
núm. 15 de 19 d'octubre del 2007).
Quin és el pla de treball que estan portant a terme per
promoure el Pacte per a la competitivitat empresarial anunciat
recentment pel president del Govern de les Illes Balears?
Quins terminis contemplen per establir-lo? Quins considera
que són els aspectes fonamentals que s'hi han d'incloure?
Quines accions tenen previstes per cercar el consens entorn a
aquest pacte?

Té previst la Conselleria de Salut i Consum suprimir,
traslladar o reduir el servei de CMA a l'Hospital de Can
Misses atesa l'ampliació dels 24 llits que ha anunciat?
No està previst el seu trasllat ni es redueix la seva activitat.
Es potencia la CMA amb les reformes previstes a la 3a planta
(llits per a hospitalització de setmana i CMA).
Palma, 14 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Les preguntes plantejades es varen respondre en els primers
minuts de la intervenció del president del Govern de les Illes
Balears, Sr. Francesc Antich i oliver, en data 6 de novembre del
2007 amb motiu del debat de la comunitat (el text del qual us
adjuntam). D'altra banda, com ja se sap, el Govern està
dialogant amb els agents socials més representatius sobre les
bases per a un pacte per la competitivitat, l'ocupació i la
cohesió social. Totes les parts confien obtenir resultats
satisfactoris ben aviat. Una vegada s'obtinguin els resultats, el
Govern n'informarà tots els grups el més aviat possible.
Palma, 15 de novembre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
El text a què fa referència la resposta, queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a
disposició de tots/totes els/les diputats/diputades.

S)
A la Pregunta RGE núm. 2690/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
reversibilitat de la carrera professional. (BOPIB núm. 16 de
26 d'octubre del 2007).
Continua el conseller de Salut amb la idea de fer reversible
la carrera professional?
Crec en la idea d'una carrera professional incentivadora, on
conflueixin els interessos dels professionals i de l'organització
de la gestió sanitària, per garantir la millor atenció dels pacients
en benefici de la seva salut.
Palma, 14 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
T)

X)

A la Pregunta RGE núm. 2810/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
règim de reunions del Consell d'administració d'IB3. (BOPIB
núm. 18 de 2 de novembre del 2007).

A la Pregunta RGE núm. 2839/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a acord per a la
inversió de 2.800 milions d'euros. (BOPIB núm. 18 de 2 de
novembre del 2007).

Quin règim de periodicitat s'ha fixat per a les reunions del
Consell d'administració d'IB3?

Es mantendrà l'acord entre el Govern de les Illes Balears
i el Govern de l'Estat relatiu a la inversió de 2.800 milions
d'euros en el cas que s'aprovi durant el 1008 un nou règim
especial per a les Illes Balears?

Tal com recull l'acta del Consell d'administració de 15 de
març del 2005, se celebraran sessions ordinàries una vegada
cada mes.
Santa Ponça, 21 de novembre del 2007.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ens remetem al que preveu la disposició transitòria novena
del vigent Estatut d'Autonomia. En tot cas s'entén que
l'aprovació d'un nou règim especial per a les Illes Balears
millorarà el conjunt de recursos i inversions de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Palma, 12 de novembre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 2811/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
dietes del Consell d'administració d'IB3. (BOPIB núm. 18 de
2 de novembre del 2007).

Y)

Quines són les quantitats que en concepte de dietes
perceben els membres del Consell d'administració d'IB3?

A la Pregunta RGE núm. 2840/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a renúncia a 100
milions d'euros. (BOPIB núm. 18 de 2 de novembre del 2007).

Són les mateixes que han percebut des de juliol del 2004.
Santa Ponça, 21 d'octubre del 2007.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 2838/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a proposta de
règim especial per a les Balears. (BOPIB núm. 18 de 2 de
novembre del 2007).
És cert que el Govern té previst que abans del mes de maig
del 2008 es pugui remetre a les Corts Generals una proposta
de règim especial de les Illes Balears?
No s'ha fixat encara un calendari detallat d'actuacions en
aquest sentit.
Palma, 12 de novembre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

En cas que durant l'any 2008 s'aprovi un nou règim
especial per a les Illes Balears, renunciarà el Govern als 100
milions d'euros que no va demanar per a l'any 2008?
Les inversions de l'Estat a les Balears a què es refereix la
disposició transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia es
preveuen mentre no s'aprovi el nou règim especial per a les
Illes Balears. Ja hem explicat per activa i per passiva que la
inversió serà efectivament executada i, no com esdevenia fins
ara, que només s'executava devers el 80% i la resta es perdia en
exercicis posteriors. Ara es garanteix que la inversió no
executada en un any s'acumula els anys següents fins arribar al
mínim de 2.800 milions. En aquest sentit entenem que no s'ha
renunciat ni a 100 milions d'euros ni a cap altra quantitat.
Palma, 12 de novembre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.
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