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1. PLE DEL PARLAMENT

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de novembre del 2007, rebutjà l'Esmena a la totalitat de
devolució RGE núm. 3192/07, del Grup Parlamentari Popular
al Projecte de llei RGE núm 2885/07, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008.
(BOPIB núm. 17 de 30 d'octubre del 2007).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre 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 27

de novembre del 2007, rebutjà l'Esmena a la totalitat de
devolució RGE núm. 3191/07, del Grup Parlamentari Popular
al Projecte de llei RGE núm 2886/07, de mesures tributàries i
economicoadministratives. (BOPIB núm. 17 de 30 d'octubre
del 2007).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Aprovació de les quanties globals del pressupost de la

comunitat autònoma i de les seves entitats  autònomes, de les
entitats de dret públic, de les societats públiques, de les
fundacions, de l'Ib-salut i de les entitats de dret públic i de les
fundacions que en depenen.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de novembre del 2007, aprovà les quanties següents:

• Quanties globals del pressupost de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i de les seves entitats autònomes per a
l'any 2008, els estats de despeses i d'ingressos de les quals
s'eleven a 2.323.319.410 euros; amb el resultat següent: 30
vots a favor, 27 en contra i cap abstenció.

• Quanties globals de les entitats de dret públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008,
els estats de despeses i d'ingressos de les quals s'eleven a
595.505.124 euros; amb el resultat següent: 29 vots a favor,
27 en contra i cap abstenció.

• Quanties globals de les societats públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008, els estats de
despeses i d'ingressos de les quals s'eleven a 103.918.013
euros; amb el resultat següent: 29 vots a favor, 28 en contra
i cap abstenció.

• Quanties globals de les fundacions de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008, els estats de
despeses i d'ingressos de les quals s'eleven a 49.733.229
euros; amb el resultat següent: 29 vots a favor, 28 en contra
i cap abstenció.

• Quanties globals de l'Ib-salut per a l'any 2008, els estats de
despeses i d'ingressos de les quals s'eleven a 1.169.892.280
euros; amb el resultat següent: 29 vots a favor, 28 en contra
i cap abstenció.

• Quanties globals dels pressuposts de les entitats de dret
públic dependents de l'Ib-salut per a l'any 2008, els estats de
despeses i d'ingressos de les quals s'eleven a 77.245.038
euros; amb el resultat següent: 29 vots a favor, 28 en contra
i cap abstenció.

• Quanties globals dels pressuposts de les fundacions
dependents de l'Ib-salut per a l'any 2008, els estats de
despeses i d'ingressos de les quals s'eleven a 188.493.792
euros; amb el resultat següent: 29 vots a favor, 28 en contra
i cap abstenció.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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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 Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007,
debaté la Pregunta RGE núm. 2468/07, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a delegacions de l'Escola Balear d'Esport. (BOPIB núm. 15 de
19 d'octubre del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007,
debaté la Pregunta RGE núm. 2469/07, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a retirada d'esportistes d'elit de les Illes Balears. (BOPIB núm.
15 de 19 d'octubre del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007,
debaté la Pregunta RGE núm. 2470/07, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a programa de l'esport en edat escolar. (BOPIB núm. 15 de 19
d'octubre del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007,
debaté la Pregunta RGE núm. 2471/07, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a jocs escolars. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007,
debaté la Pregunta RGE núm. 2623/07, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a esdeveniments esportius a les Illes Balears. (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 d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007,
debaté la Pregunta RGE núm. 2624/07, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Illesport. (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 d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.



484 BOPIB núm. 23 -  7 de desembre del 2007

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007,
debaté la Pregunta RGE núm. 2625/07, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a convenis amb els consells insulars. (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 d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2007,
debaté la Pregunta RGE núm. 2626/07, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a programa de l'esport en edat escolar. (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 d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4067/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
de l'assistència dels representants de la Conselleria de Medi
Ambient a les jornades de l'Agenda Local 21 celebrades a
Eivissa. (Mesa de 5 de desembre del 2007).

RGE núm. 4068/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Agenda Local 21. (Mesa de 5 de desembre del 2007).

RGE núm. 4069/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions derivades de l'informe del Ministeri de Medi
Ambient. (Mesa de 5 de desembre del 2007).

RGE núm. 4070/07, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei de transport aeri entre les illes menors i Barcelona.
(Mesa de 5 de desembre del 2007).

RGE núm. 4071/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte constructiu de Port Adriano. (Mesa de 5 de desembre
del 2007).

Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost ha tingut la participació de tots els representants
de la Conselleria de Medi Ambient a les jornades tècniques i a
la xarxa de sostenibilitat de l'Agenda Local 21 municipal a
Eivissa?

Palma, a 3 de desembre del 2007.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

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.

Quina ha estat la participació de la Conselleria de Medi
Ambient en les Jornades Tècniques i en la xarxa de
sostenibilitat de l'Agenda Local 21 municipal a Eivissa?

Palma, a 3 de desembre del 2007.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines edificacions pensa l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient que s'haurien d'enderrocar d'acord amb l'informe emès
pel Ministeri de Medi Ambient en relació als 700 punts negres
a les costes de les Illes Balears?
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Palma, a 3 de desembre del 2007.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears continuar tolerant el
servei que presta Click Air entre les illes menors i Barcelona?

Palma, a 3 de desembre del 2007.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha aprovat ja el Consell Consultiu d'Administració de Ports
de les Illes Balears el projecte constructiu de Port Adriano? En
cas contrari, en quina data es preveu?

Palma, a 3 de desembre del 2007.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4190/07, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
reunió del Consejo Español de Turismo. (Mesa de 5 de
desembre del 2007).

RGE núm. 4192/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra les drogodependències. (Mesa de 5 de desembre del
2007).

RGE núm. 4193/07, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incentivar el consum de productes autòctons. (Mesa de 5 de
desembre del 2007).

RGE núm. 4194/07, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gasoducte a Menorca. (Mesa de 5 de desembre del
2007).

RGE núm. 4195/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
el transport aeri a les Pitiüses. (Mesa de 5 de desembre del
2007).

RGE núm. 4196/07, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuació del Govern per acabar amb la situació insostenible
del transport aeri a les illes menors. (Mesa de 5 de desembre
del 2007).

RGE núm. 4197/07, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció
de Cala Blanca. (Mesa de 5 de desembre del 2007).

RGE núm. 4198/07, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra
Morell i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
camp de golf d'Es Pujols. (Mesa de 5 de desembre del 2007).

RGE núm. 4199/07, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de l'acords de l'Ajuntament de Felanitx en relació
amb Can Marçal. (Mesa de 5 de desembre del 2007).

RGE núm. 42005/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a presentació d'esmenes al Decret llei núm. 4020/07, de
mesures cautelars fins a l'aprovació de normes de protecció
d'àrees d'especial valor ambiental per a les Illes Balears.
(Mesa de 5 de desembre del 2007).

RGE núm. 4201/07, de l'Hble. Sra. Diputada esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a llei de
pedreres de les Illes Balears. (Mesa de 5 de desembre del
2007).

Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els beneficis que ha tret el conseller de Turisme
de la seva assistència al Consejo Español de Turisme el passat
dia 7 de novembre?

Palma, a 5 de desembre del 2007.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ens podria dir el conseller quins programes de lluita contra
les drogodependències aplica a les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre del 2007.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures prendrà el Govern de les Illes Balears per
tal d'incentivar el consum de productes autòctons?

Palma, a 4 de desembre del 2007.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina planificació té la consellera de Comerç, Indústria i
Energia perquè el gasoducte, programat en un principi per a
Eivissa i Mallorca, arribi també a Menorca?

Palma, a 4 de desembre del 2007.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears que les Pitiüses tenen
un bon sistema de transport aeri?

Palma, a 5 de desembre del 2007.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins increments de preus o nous costos s'hauran de
produir en el transport aeri perquè el Govern de les Illes
Balears faci alguna cosa que acabi amb una situació que ja és
insostenible per a les illes menors?

Palma, a 5 de desembre del 2007.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears ha minvat la
protecció de Cala Blanca?

Palma, a 5 de desembre del 2007.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu l'acord de governabilitat permet la
construcció del camp de golf d'Es Pujols?

Palma, a 5 de desembre del 2007.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern acomplir l'acord de l'Ajuntament de
Felanitx de 3 de desembre del 2007 sobre Can Marçal?
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Palma, a 5 de desembre del 2007.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Permetrà el Molt Hble. Sr. President del Govern que es
puguin presentar esmenes al Decret llei que avui,
previsiblement, convalidarem per tal d'augmentar la protecció
establerta?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'està treballant, des de la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia, en una llei de pedreres de les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre del 2007.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 2047/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a plantilla
del 061. (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 a disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres.
Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
B)

A les preguntes RGE núm. 2056/07 a 2061/07, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer,
relatives a plantilles dels hospitals d'Inca, Son Dureta,
Manacor, Son Llàtzer, Menorca i Eivissa, respectivament.
(BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

Ateses l'extensió i les característiques de les respostes,
aquestes queden dipositades al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres.
Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 2082/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a plantilla
de l'Hospital de Formentera. (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 a disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres.
Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 2204/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a saturació
hospitalària davant una eventual epidèmia de grip. (BOPIB
núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

Quines mesures pensa implantar l'Ib-salut per tal d'evitar
la sobresaturació d'urgències a l'Hospital Mateu Orfila davant
una eventual epidèmia de grip?

L'Ib-salut, com vostès saben, ha posat en marxa una
campanya de vacunació antigripal que ha anat dirigida a la
població en general i als grups d'alt risc en particular.

Als centres de salut de l'illa hi ha serveis d'urgències que
atenen la patologia menys greu, com és el cas de la infecció
gripal, i en el cas que el pacient s'agreugi és remès al Servei
d'Urgències de l'Hospital general Mateu Orfila.

Palma, 16 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 2205/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a Pla
d'infraestructures 2004-2010 en relació al centre de salut Cap
de Creus. (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

Quina destinació pensa donar el Govern a la dotació
pressupostària prevista al Pla d'infraestructures 2004-2010
que estava reservada al nou centre de salut de Cap de Creus,
si aquest finalment no es du a terme?

La inversió prevista en el Pla d'infraestructures 2004-2012
per a la ZBS de Cap de Creus es destinarà a treballs
d'ampliació i transformació de l'edifici annex a l'antic hospital
Verge del Toro per transformar-lo en centre de salut.
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Palma, 14 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 2206/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a previsions en
relació a l'antic hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 13 de
5 d'octubre del 2007).

Quines previsions d'ús té l'Ib-salut en relació de l'edifici de
l'antic hospital Verge del Toro?

Una part de l'antic hospital Verge del Toro, concretament
l'annex a l'hospital, s'està adaptant per convertir-lo en centre de
salut.

La resta de l'edifici està pendent de l'avaluació de
necessitats assistencials de l'àrea de salut.

Palma, 16 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 2207/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a mesures per
fidelitzar els professionals sanitaris. (BOPIB núm. 13 de 5
d'octubre del 2007).

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Salut per
tal de fidelitzar els professionals sanitaris de Menorca i
incentivar la captació de nous professionals?

Les mesures que s'adoptaran a Menorca coincideixen amb
les mesures generals que es prendran en el conjunt de les Illes.

Les més importants seran les convocatòries d'oferta pública
de treball, establir polítiques de motivació i la captació de
professionals sanitaris d'altres comunitats autònomes i països.

Palma, 20 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 2228/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a millores a
l'assistència sanitària de les persones amb trastorn bipolar.
(BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).

Quines mesures pensa establir el conseller de Salut i
Consum per millorar l'atenció sanitària del trastorn bipolar?

En l'Estratègia de salut mental de les Illes Balears,
elaborada pel comitè tècnic i aprovada el 2006 per l'anterior
consellera de Salut i Consum, l'Hble. Sra. Aina Maria Castillo
i Ferrer, concebuda com a document de referència sobre les

mesures a desenvolupar en matèria de salut mental en els
pròxims anys, s'estableix una sèrie de recomanacions generals
respecte dels dispositius necessaris per a l'atenció a la salut
mental, en general sense fer cap esment particular per a les
persones que pateixen un trastorn bipolar.

Per tant les mesures per millorar l'assistència sanitària de les
persones amb trastorn bipolar s'han d'englobar dins el conjunt
de mesures generals, que s'hauran d'implementar per tal de
garantir una atenció de qualitat a les persones que sofreixen
trastorns mentals.

Palma, 16 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 2499/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, relativa a
federalisme medieval. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del
2007).

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

La presidenta del Consell de Mallorca no reivindica cap
federalisme medieval sinó que creu i compleix el model
autonòmic de l'estat que consagra la Constitució Espanyola.

Palma, 29 de novembre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 2500/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, relativa a Llei
de règim especial. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del 2007).

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

La disposició addicional sisena del vigent Estatut
d'Autonomia preveu que les Corts Generals regularan per llei
el règim especial balear. El Govern té previst negociar
l'aprovació d'aquest règim especial en el decurs de l'actual
legislatura.

Palma, 29 de novembre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.



BOPIB núm. 23 -  7 de desembre del 2007 489

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 2502/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, relativa a Mesa
de Turisme. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del 2007).

Ressuscitarà i presidirà el president del Govern de les Illes
Balears la Mesa de Turisme tan necessària per a tots?

El pacte per la competitivitat, l'ocupació i la cohesió social
a les Illes Balears constitueix tres meses, dues de nova creació
com són la d'Economia i la d'Ocupació i Cohesió Social per al
diàleg, la concertació i la negociació, i acorda continuar els
treballs de la Mesa de Turisme, regulada per l'acord del Consell
de Govern de 18 de novembre del 2005 i de 6 de gener del
2006. Com apunta l'apartat b) de l'article 4 de l'esmentat pacte,
les tres meses estaran presidides per consellers i conselleres del
Govern de les Illes Balears designats pel president.

Palma, 29 de novembre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 2504/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, relativa a
portaveu del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 15 de
19 d'octubre del 2007).

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

La portaveu del Govern és una persona de reconeguda vàlua
i mentre no es demostri el contrari continuarà exercint les seves
funcions.

Palma, 29 de novembre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 2505/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
targeta sanitària. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del 2007).

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

En aquests moments la Conselleria de Salut i Consum no té
previst posar en marxa la targeta sanitària per a les comunitats
balears a l'exterior.

Palma, 21 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 2513/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a nou centre de
salut a Ciutadella de Menorca. (BOPIB núm. 15 de 19
d'octubre del 2007).

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

El Servei de Salut de les Illes Balears i la Gerència de
l'Àrea de Salut de Menorca  estan dissenyant un pla estratègic
d'actuacions per a la millora dels serveis i les infraestructures
que definirà les solucions més adients per a cada una de les
necessitats detectades a l'àrea de Menorca.

En el moment en què aquest pla estigui dissenyat es podrà
definir quina de les opcions, ampliació de l'actual centre o
construcció d'un nou, és més oportuna i ajustada a les
necessitats actuals i futures de la zona bàsica de salut de
Ciutadella de Menorca.

Palma, 16 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 2518/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a accessos al nou
hospital universitari de Son Dureta. (BOPIB núm. 15 de 19
d'octubre del 2007).

Considera que el segon cinturó seria positiu per facilitar
l'accés de vehicles al nou hospital universitari de Son Dureta
que es portarà a terme a Son Espases?

Els accessos al futur hospital de referència no es veuran
condicionats per l'existència o no d'un segon cinturó.

Palma, 16 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 2686/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a mesures
per a la reducció de la despesa en medicaments. (BOPIB núm.
16 de 26 d'octubre del 2007).

Quines mesures per tal de reduir la despesa en
medicaments té previst posar en marxa la Conselleria de Salut
i Consum aquesta legislatura?

El Servei de Salut de les Illes Balears està duent a terme les
actuacions següents:
1. S'està actualitzant el tractament farmacològic de les

patologies de major prevalença.
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2. S'està implantant progressivament el nou sistema de
prescripció electrònica assistida.

3. S'ha posat en marxa el programa per al curs 2007-2008 per
a la formació i la informació continuada en farmacoteràpia
destinat als professionals del Servei de Salut de les Illes
Balears.

4. Es promou la millora contínua de la utilització dels
medicaments.

5. Es du a terme una assignació capitativa del pressupost de la
prestació farmacèutica.

6. Es treballa en un sistema orientat a assegurar la qualitat de
la prescripció i a vincular els professionals amb l'ús eficient
del medicament.

7. S'està desenvolupant un sistema de recepta electrònica.
8. S'està treballant en el sistema centralitzat de compra

corporativa de medicaments.
9. S'està treballant en un sistema d'automatització per al

control global del medicament als hospitals.

Palma, 27 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 2687/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a unitat/s
de consell genètic sobre el càncer. (BOPIB núm. 16 de 26
d'octubre del 2007).

Té previst la Conselleria de Salut i Consum de les Illes
Balears posar en marxa la unitat o les unitats del consell
genètic sobre el càncer dins aquesta legislatura? En cas
afirmatiu, especificau-ne els terminis i la ubicació i les
prestacions de la unitat.

La Conselleria de Salut i Consum té previst incorporar la
unitat durant aquesta legislatura.

Actualment existeixen dues consultes a l'Hospital
Universitari de Son Dureta i a l'Hospital Son Llàtzer captadores
de persones/famílies susceptibles d'ésser beneficiàries d'aquesta
unitat.

El Servei de Salut està treballant perquè aquesta unitat sigui
una realitat completa.

Palma, 16 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 2688/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
coneixement del català com a requisit obligatori. (BOPIB
núm. 16 de 26 d'octubre del 2007).

Creu el conseller de Salut i Consum que el coneixement del
català ha de ser un requisit obligatori en la selecció i
contractació de personal sanitari dependent de la Conselleria
de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears?

En els termes marcats i d'acord amb la legislació vigent.

Palma, 16 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 2689/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
laboratori de referència de la CAIB. (BOPIB núm. 16 de 26
d'octubre del 2007).

On pensa ubicar el conseller de Salut el laboratori de
referència de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

En aquests moments s'està estudiant el tema.

Palma, 16 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 2692/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a centres
de salut a incloure al Pla d'infraestructures sanitàries. (BOPIB
núm. 16 de 26 d'octubre del 2007).

Quins centres sanitaris d'atenció primària pensa incloure
el conseller en el Pla d'infraestructures sanitàries de la
Conselleria de Salut, diferents als ja prevists en el Pla
d'infraestructures sanitàries 2003-2011?

Intuint que la pregunta fa referència a les infraestructures
previstes en el Pla 2004-2010, s'inclouran tots els possibles que
marquin els estudis de les necessitats assistencials de la
població.

Palma, 16 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 2693/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a detall
del deute de 250 milions d'euros. (BOPIB núm. 16 de 26
d'octubre del 2007).

Respecte al deute que anuncià el conseller de Salut i
Consum a la omissió de Salut de dia 17 d'octubre, quin és el
detall de la xifra oferta d'aproximadament 250 milions
d'euros? Exposeu-ne concretament el concepte del deute i per
centres gestors.



BOPIB núm. 23 -  7 de desembre del 2007 491

Lliscament acumulat Servei de Salut: 94.814.850,00 euros.
Pèrdues acumulades empreses públiques i fundacions:

56.786.430,00 euros.
Previsió de desviació del pressupost exercici 2007:

93.610.506,20 euros.
Interessos de demora: 3.849.500,00 euros.
TOTAL: 249.061.286,20 euros.

Palma, 16 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 2694/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
retinògrafs en funcionament. (BOPIB núm. 16 de 26 d'octubre
del 2007).

Quants retinògrafs té la Conselleria de Salut i Consum en
funcionament actualment en el marc del Programa de detecció
precoç de la ceguesa en els diabètics?

A dia d'avui tenim 4 retinògrafs no midiàtrics. Està
funcionant a ple rendiment el situat a l'Hospital Son Dureta,
que està implantat en el Servei d'Endocrinologia, conjuntament
amb el Servei d'Oftalmologia.

Actualment s'està finalitzant la integració i el
desenvolupament del programa informàtic necessari per al seu
funcionament, que possibilitarà la posada en marxa de la resta,
que està previst que se situïn a centres d'atenció primària al
sector de Ponent, al sector de Llevant, al sector de Migjorn i
l'últim a l'àrea d'Eivissa i Formentera.

Palma, 21 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 2720/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a actuacions en
relació amb els desplaçaments i estança de malalts de
Menorca a Menorca. (BOPIB núm. 16 de 26 d'octubre del
2007).

Quines actuacions du a terme el Govern en relació amb els
desplaçaments i l'estada dels malalts de Menorca i dels seus
familiars quan acudeixen a l'hospital de referència a
Mallorca?

Les actuacions que du a terme el Govern són les mateixes
que s'han desenvolupat els darrers anys.

En qualsevol cas, el Govern es mostra obert i disposat a
estudiar qualsevol proposta que ajudi a millorar les estades dels
menorquins, eivissencs i formenterencs en els seus
desplaçaments a Mallorca per raons de salut.

Palma, 26 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 2812/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a Catàleg
de protecció del patrimoni històric. (BOPIB núm. 18 de 2 de
novembre del 2007).

Ha modificat l'Ajuntament de Formentera el seu instrument
de planejament urbanístic amb la finalitat d'incloure-hi el
Catàleg de protecció del patrimoni històric municipal, d'acord
amb la disposició transitòria tercera de la Llei 12/1998, de 21
de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears?

En aquests moments, l'Ajuntament de Formentera redacta
el seu instrument de planejament urbanístic i, per tant, fa feina
per incloure-hi el Catàleg de protecció del patrimoni històric
municipal.

Palma, 23 de novembre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 2813/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a Catàleg
de protecció del patrimoni històric. (BOPIB núm. 18 de 2 de
novembre del 2007).

Quina és la relació d'ajuntaments de l'illa d'Eivissa que
han modificat el seu instrument de planejament urbanístic amb
la finalitat d'incloure-hi el Catàleg de protecció del patrimoni
històric municipal, d'acord amb la disposició transitòria
tercera de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni
històric de les Illes Balears? Explicau el moment processal en
què es troba cadascun.

Ajuntament d'Eivissa. Ha realitzat aquesta modificació, tot
i que hi manca l'aprovació definitiva del PGOU.

Ajuntament Sant Josep de Sa Talaia. Es troba en fase de
reacció. Ha contractat per a la seva redacció l'empresa "Duna
Baleares".

Ajuntament Sant Joan de Labritja. Es troba en fase de
reacció. Ha contractat per a la seva redacció l'empresa "Duna
Baleares".

Ajuntament Sant Antoni de Portmany. Es troba en fase de
reacció. Ha contractat per a la seva redacció l'empresa "Duna
Baleares".

Ajuntament Santa Eulàlia des Riu. Ja té redactat el Catàleg
que es troba en fase de revisió.

Palma, 22 de novembre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.
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Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 2814/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a Catàleg
de protecció del patrimoni històric. (BOPIB núm. 18 de 2 de
novembre del 2007).

Quina és la relació d'ajuntaments de l'illa de Menorca que
han modificat el seu instrument de planejament urbanístic amb
la finalitat d'incloure-hi el Catàleg de protecció del patrimoni
històric municipal, d'acord amb la disposició transitòria
tercera de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni
històric de les Illes Balears? Explicau el moment processal en
què es troba cadascun.

La major part dels ajuntaments de l'illa de Menorca estan
tramitant una actualització dels seus catàlegs de patrimoni,
aprofitant la revisió de l'instrument de planejament general del
municipi, tal i com preveu la disposició transitòria tercera de la
Llei 12/1998, de 21 de desembre, mentre que la Llei de reforma
2/2006, de 10 de març, estableix un nou termini per als
ajuntaments a l'1 de gener del 2008. És el cas de Sant Lluís,
Alaior, Es Migjorn Gran i Maó.

Es Castell està elaborant una actualització del seu catàleg,
aprovat el 1992.

Es Mercadal el té aprovat del 1994 i té previst actualitzar-lo
pròximament.

Ferreries el va aprovar el 2001, mentre que l'Ajuntament de
Ciutadella té un catàleg aprovat des del 1991, si bé ja incloïa el
patrimoni paleontològic.

Pel que fa a la resta de municipis al temps que tramiten el
nou catàleg incorporen les cartes paleontològiques que ja té
redactades el Consell Insular de Menorca.

Palma, 22 de novembre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 2815/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a Catàleg
de protecció del patrimoni històric. (BOPIB núm. 18 de 2 de
novembre del 2007).

Quina és la relació d'ajuntaments de l'illa de Mallorca que
han modificat el seu instrument de planejament urbanístic amb
la finalitat d'incloure-hi el Catàleg de protecció del patrimoni
històric municipal, d'acord amb la disposició transitòria
tercera de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni
històric de les Illes Balears? Explicau el moment processal en
què es troba cadascun.

Atès que aquesta és una competència del Consell de
Mallorca, ens remetem a la informació d'aquesta institució.

Palma, 22 de novembre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 2841/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a destí de les
inversions ferroviàries. (BOPIB núm. 18 de 2 de novembre del
2007).

Quina part del conveni per inversions ferroviàries que
subscriurà el Govern de les Illes Balears amb el Govern de
l'Estat abans que acabi aquesta legislatura es destinarà a les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera?

Tan bon punt el conveni sigui acordat es podrà informar del
seu contingut.

Palma, 15 de novembre del 2007.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 2842/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a inversions a
càrrec del conveni ferroviari. (BOPIB núm. 18 de 2 de
novembre del 2007).

Quines actuacions o projectes portarà a terme el Govern
a càrrec del conveni per  inversions ferroviàries que té previst
signar amb el Govern de l'Estat?

Tan bon punt el conveni sigui acordat es podrà informar de
les actuacions o dels projectes que es duran a terme.

Palma, 23 de novembre del 2007.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 2843/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a finançament
addicional del nou model de finançament. (BOPIB núm. 18 de
2 de novembre del 2007).

Quin finançament addicional suposarà per a les Illes
Balears el nou model de finançament proposat per part del
Govern de les Illes Balears al Govern de l'Estat?

El nou model de finançament ha de ser objecte de
negociació entre l'Estat i el conjunt de les comunitats
autònomes. Per tant, encara no es pot precisar cap quantitat
concreta respecte del que suposarà per al finançament de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
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Palma, 26 de novembre del 2007.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 2845/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a retirada de la
planta potabilitzadora de Sa Pobla. (BOPIB núm. 18 de 2 de
novembre del 2007).

Per quin motiu vol el Govern retirar la planta
potabilitzadora de Sa Pobla?

S'està estudiant la possibilitat de traslladar la planta
potabilitzadora de Sa Pobla al municipi d'Es Castell per les
raons següents:
1. Existeix la possibilitat de connectar la xarxa de distribució

d'aigua potable del municipi de Sa Pobla a la infraestructura
de distribució en "alta" del Govern, amb una conducció
d'aproximadament 4 km de longitud.

2. Com que està connectat a la infraestructura en "alta",
garanteix en qualitat i quantitat de manera indefinida el
subministrament d'aigua potable.

3. Si bé la planta potabilitzadora és una solució adequada per
reduir els nitrats quan no es disposa d'alternatives, ofereix
millors garanties de subministrament i menys manteniment
i conservació la connexió a la infraestructura general.

Palma, 8 de novembre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 2846/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a instalAlació a un
altre lloc de la planta potabilitzadora de Sa Pobla. (BOPIB
núm. 18 de 2 de novembre del 2007).

Té previst el Govern instalAlar a algun lloc la planta
potabilitzadora que retirarà de Sa Pobla?

Si com a conseqüència dels estudis que es duen a terme
resulta convenient el trasllat de la planta potabilitzadora de Sa
Pobla, s'instalAlaria al municipi d'Es Castell.

L'aigua que se subministra a Es Castell prové de pous amb
una concentració de nitrats superior a l'admissible perquè
l'aigua sigui sanitàriament potable.

Atès que no existeix alternativa, ja que l'única planta
dessaladora d'aigua de mar de Menorca es construeix a
Ciutadella, és convenient la instalAlació d'una planta
potabilitzadora per osmosi inversa.

Palma, 8 de novembre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 2954/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
programa pilot de deshabituació tabàquica. (BOPIB núm. 19
de 9 de novembre del 2007).

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

Efectivament, a la passada legislatura hi havia un programa
pilot de tractament farmacològic per a la deshabituació
tabàquica que, per raons desconegudes, no es va posar mai en
marxa.

En l'actualitat hi ha un pla de lluita contra el tabac 2004-
2007 que està a punt de finalitzar. El nostre objectiu és fer-ne
una anàlisi de seguiment que juntament amb l'estudi d'altres
indicadors de l'estat de salut de la nostra població, ens servirà
per marcar-nos nous objectius, estratègies, línies d'intervenció
i activitats amb l'objectiu principal de reduir la prevalença de
fumadors entre la població de la nostra comunitat, dins de la
ferma aposta d'aquest govern per la lluita contra l'hàbit
tabàquic.

Palma, 26 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 2958/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a model
de carrera professional. (BOPIB núm. 19 de 9 de novembre
del 2007).

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

La Conselleria de Salut i Consum està complint els diversos
acords sindicals i compromisos de la fase d'implantació de la
carrera professional.

Hem establert un constructiu diàleg amb la part social amb
la finalitat de millorar tots els aspectes del model de carrera
professional per convertir-la en el més incentivadora possible,
mantenint en sintonia els interessos dels professionals i els
objectius marcats per la conselleria.

Palma, 20 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 2961/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
rehabilitació a domicili. (BOPIB núm. 19 de 9 de novembre
del 2007).
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Quan i de quina manera té previst la Conselleria de Salut
i Consum posar en funcionament el programa de rehabilitació
a domicili anunciat pel conseller?

L'atenció en el domicili d'aquells pacients que per la seva
situació sociosanitària ho necessiten és un objectiu d'aquesta
conselleria que es desenvoluparà al llarg de la legislatura. En
aquests moments estam estudiant i avaluant diferents
alternatives per iniciar una primera fase de pilotatge.

Palma, 20 de novembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 2976/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a subvencions
a grups de teatre. (BOPIB núm. 19 de 9 de novembre del
2007).

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

La relació de grups o companyies de teatre beneficiàries
d'ajuts a desplaçaments per part de la Direcció General de
Cultura és la següent:

2006
Res de Res-En Blanc ("Tempo", "La capsa de Mu").
Norai ("Bali").
Pasodos ("El mal amor").
Companyia Mariantònia Oliver ("Rass").
Fundació Teatre de Manacor ("L'Odissea").
Rafel Oliver Produccions ("Entremeses" de Cervantes i

"Falstaff").
Iguana Teatre ("Memòria d'en Julià").
Teatre de la Sargantana ("La fabulosa ciència del doctor

Grau i les germanes Grimm").
Guillem Sansó ("El jai de ses rondalles").
Sa Xarxa-Govern de les Illes Balears ("Artur i Merlí").

2007
AuMents ("Tales of the body").
Res de Res-En Blanc ("Tempo" i "Lúnia").
Iguana Teatre ("Ubú rei").
Corcada Teatre ("Pèl al pit").
La Clota ("Sensibilitat creativa en 35 m2" i "Estima'm una

mica").
Produccions del Mar ("Seqüències").
Produccions de Ferro ("El doctor Burballa i la fabulosa

rondalla d'en Martí Tacó").
Llonovoy ("Indiosincràsia a Mallorca").
Tic Teatre ("Oníric").
La Invenció-ICIC-Govern de les Illes Balears ("La tanca").

Palma, 13 de novembre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 2978/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a subvencions
a les enciclopèdies de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 19 de 9 de novembre del 2007).

Quines subvencions de la CAIB han rebut les enciclopèdies
de Mallorca, Menorca i Eivissa durant les anualitats del 2006
i 2007?

La Direcció General de Cultura de la Conselleria
d'Educació i Cultura, ja sigui mitjançant la signatura d'un
conveni o bé mitjançant la compra d'exemplars, ha
subvencionat les enciclopèdies de Menorca i d'Eivissa i
Formentera:

Enciclopèdia de Menorca
- Any 2006: Pagament a l'Obra Cultural de Menorca de

4.560,19 euros en concepte d'adquisició de volums.
- Any 2007: Conveni plurianual signat amb l'Obra Cultural

de Menorca el dia 11 de juny del 2007 per a l'edició d'un volum
cada any (volum any 2007, 15.000 euros; i volum any 2008,
14.990 euros).

Enciclopèdia d'Eivissa
- Any 2006: Conveni signat amb el Consell d'Eivissa i

Formentera el dia 20 de desembre del 2006, per a l'edició del
volum novè, per import de 30.000 euros.

Palma, 13 de novembre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 2994/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a consum de les
franges d'harmonització del creixement. (BOPIB núm. 19 de
9 de novembre del 2007).

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

És evident que no forma part de les competències del
conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori contestar sobre
el que pensen o el que consideren "els principals agents socials
de l'àmbit ecologista" sobre determinats temes d'actualitat.

El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori entén que
aquestes organitzacions han exposat o exposaran el seu parer
sobre el tema esmentat.
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Palma, 29 de novembre del 2007.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació parlamentària del Decret Llei RGE núm.

4020/07, de mesures cautelars fins a l'aprovació de normes de
protecció d'àrees d'especial valor ambiental per a les Illes
Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre del 2007, atès l'escrit RGE núm. 4020/07,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei esmentat, i havent estat publicat al BOIB
núm. 176, de dia 24 de novembre del 2007, conformement amb
l'article 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
acorda de preveure'n la validació expressa pel Ple del
Parlament en el termini improrrogable de trenta dies
subsegüents al de la promulgació, després d'un debat i d'una
votació de totalitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència sobre el procediment de control

i validació dels decrets llei. 

Resolució de Presidència sobre el procediment de control
i validació dels decrets llei

La reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
duta a terme mitjançant la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, estableix al seu article 49 el següent:

"1. En cas d'extraordinària i urgent necessitat, el Consell de
Govern podrà dictar mesures legislatives provisionals en
forma de decrets llei, que no podran afectar els drets
establerts en aquest Estatut, les matèries objecte de lleis de
desenvolupament bàsic de l'Estatut d'Autonomia, els
pressuposts generals de la comunitat autònoma, la reforma
de l'Estatut, els règim electoral ni l'ordenament de les
institucions bàsiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. Els decrets llei quedaran derogats si en el termini
improrrogable de trenta dies subsegüents a la seva
promulgació no són convalidats expressament pel
Parlament després d'un debat i d'una votació de totalitat.

Durant el termini establert en el paràgraf anterior, el
Parlament podrà acordar la tramitació dels decrets llei com
a projectes de llei pel procediment d'urgència."

Atès que l'actual Reglament del Parlament no conté cap
norma que desenvolupi l'article abans esmentat, pel fet de ser
anterior a la norma estatutària, és necessari adoptar una
resolució de Presidència d'acord amb l'establert a l'article 31.2
per tal de suplir la mancança reglamentària.

Per això, aquesta presidència, en ús de les atribucions que
li confereix l'article 31.2 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, havent obtingut el parer favorable de la Mesa i de
la Junta de Portaveus en sengles sessions de dia 5 de desembre
del 2007, 

Resol

1. El debat i la votació sobre la convalidació o la derogació
d'un decret llei s'han de fer en el Ple del Parlament o en la
Diputació Permanent en el termini improrrogable de 30 dies
subsegüents a la seva promulgació, d'acord amb el que
disposa l'article 49 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.
En tot cas, la incorporació d'un decret llei a l'ordre del dia
d'una sessió per al seu debat i votació podrà fer-se quan
aquest s'hagi publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. El debat s'iniciarà amb l'exposició per part d'un membre del
Govern de les raons per les quals el decret llei ha estat
promulgat. 
El debat subsegüent s'ajustarà a l'establert al Reglament del
Parlament de les Illes Balears per als debats de totalitat.

3. Conclòs el debat es procedirà a la votació, que serà sempre
de totalitat. Els vots afirmatius s'entendran favorables a la
convalidació, i els negatius favorables a la derogació.

4. Convalidat el decret llei, el president o la presidenta del
Parlament demanarà si algun grup parlamentari desitja que
es tramiti com a projecte de llei. En cas afirmatiu, la
solAlicitud serà sotmesa a la decisió de la Cambra.
Si la Cambra es pronunciava a favor, es tramitarà com a
projecte de llei pel procediment d'urgència i no s'hi podran
presentar esmenes a la totalitat de devolució.

5. La Diputació Permanent podrà exclusivament tramitar com
a projectes de llei pel procediment d'urgència els decrets
llei que el Govern dicti durant els períodes entre
legislatures.

6. L'acord de convalidació o derogació d'un decret llei es
publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple RGE núm. 4193/07. 

A la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 5 de desembre del 2007, s'ha retirat
verbalment, per part del Grup Parlamentari Socialista, la
pregunta esmentada, presentada pel diputat Hble. Sr. Miquel
Àngel Coll i Canyelles, relativa a incentivar el consum de
productes autòctons, publicada en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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