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A la seu del Parlament, 11 de desembre del 2007.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació

1.2. TEXTOS DEBATUTS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de desembre del 2007, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 3311/07, relativa a situació de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, amb l'esmena presentada
pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina, RGE núm. 4073/07,
i quedà aprovada la següent:

1.2.1. INTERPELALACIONS

RESOLUCIÓ
A)
"1. 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.
2. 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."
A la seu del Parlament, 11 de desembre del 2007.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de desembre del 2007, debaté la InterpelAlació RGE núm.
2931/07, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a residències a
l'illa d'Eivissa.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració,
Josefina Santiago i Rodríguez.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'HBle. Sr.
Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina; l'Hble. Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble.
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Marián
Suárez i Ferreiro i Josefina Santiago i Rodríguez.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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
4 de desembre del 2007, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1994/07, relativa a supressió
de passos a nivell, amb l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, RGE núm.
4085/07, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el ritme de supressió de passos a
nivell previstos en el Pla director sectorial de transports, donant
prioritat als de major perillositat."

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de desembre del 2007, debaté la Pregunta 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 la mar de Maó.
(BOPIB 22 de 30 de novembre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de desembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3945/07,
de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desclassificació de Can
Marçal Vell a Portocolom. (BOPIB 22 de 30 de novembre del
2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de desembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3942/07,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a local llogat sense utilitzar.
(BOPIB 22 de 30 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 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de desembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3948/07,
de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pacte per a la competitivitat a
l'economia i la cohesió social a les Illes Balears. (BOPIB 22 de
30 de novembre del 2007).

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de desembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3946/07,
de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acomiadaments improcedents.
(BOPIB 22 de 30 de novembre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de desembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 22 de 30 de novembre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de desembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3940/07,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a criteris per concedir
subvencions. (BOPIB 22 de 30 de novembre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
H)

K)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de desembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 22 de 30 de novembre del 2007).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de desembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 22 de 30 de novembre del 2007).

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

La 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 12 de desembre del 2007.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de desembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3947/07,
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. (BOPIB 22 de 30 de novembre
del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori.

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de desembre del 2007, debaté la Pregunta RGE núm. 3949/07,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a publicació de la norma
de protecció territorial anunciada pel Govern. (BOPIB 22 de 30
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 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

1.3. TEXTOS REBUTJATS
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de desembre del 2007, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 22 de 30 de novembre del
2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de desembre del 2007, rebutjà la Moció RGE núm. 3190/07,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament
d'aigua a les Illes Balears. (BOPIB núm. 21 de 23 de novembre
del 2007).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de desembre del 2007, rebutjà els Punts 1, 2 i 3 de la Moció
RGE núm. 3311/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 22 de 30 de novembre del 2007).

La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de desembre del 2007, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2553/07,
relativa a record i condemna de la Gran Fam Artificial patida
pel poble d'Ucraïna els anys 1932-1933, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

B)

La votació obtengué el resultat següent:

RESOLUCIÓ

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

B)

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

"1. El Parlament de les Illes Balears honora, en el 75è
aniversari del desastre, els milions de víctimes de la gran fam
d’Ucraïna.
2. El Parlament de les Illes Balears recorda la brutalitat
totalitària del règim stalinista, que va planificar aquesta
catàstrofe, i condemna el cruel menyspreu de la vida humana i
dels drets humans que va caracteritzar aquest règim.
3. El Parlament de les Illes Balears declara que la gran fam
artificial d’Ucraïna dels anys 1932-1933 constitueix un
genocidi que encaixa en la definició de la Convenció de les
Nacions Unides sobre Genocidi.
4. El Parlament de les Illes Balears dóna suport als esforços
de les institucions d’Ucraïna per augmentar el coneixement
internacional de la gran fam.
5. El Parlament de les Illes Balears denuncia qualsevol
intent d’utilitzar el patiment massiu de la població civil al
servei d’objectius polítics."

La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 4 de desembre del 2007, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2456/07,
relativa a defensa dels drets i les llibertats de les persones a
Birmània, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

A la seu del Parlament, 11 de desembre del 2007.
La secretària:
Maria Cristina Rita i Larrucea.
La presidenta:
Marián Suárez i Ferreiro.

RESOLUCIÓ
A)

2.2. TEXTOS DEBATUTS

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i el Govern de les Illes Balears a solidaritzar-se amb
el poble de Birmània i a expressar el seu rebuig i condemna al
govern dictador que colpeja, deporta i assassina, trepitjant els
més elementals drets de les persones.
2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la política
europea de sancions contra el règim de Myanmar i insta les
institucions europees a continuar i aprofundir en les pressions.
3. El Parlament de les Illes Balears es manifesta favorable
a l’adopció de sancions contra el règim de Myanmar per part
del Consell de Seguretat de Nacions Unides."
A la seu del Parlament, 11 de desembre del 2007.
La secretària:
Maria Cristina Rita i Larrucea.
La presidenta:
Marián Suárez i Ferreiro.

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de novembre del 2007, debaté
la Pregunta RGE núm. 2307/07, de l'Hble. Sra. Diputada
Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per fidelitzar els professionals sanitaris. (BOPIB
núm. 13 de 5 d'octubre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
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2.4. COMPAREIXENCES

La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de novembre del 2007, debaté
la Pregunta RGE núm. 2327/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nou centre de salut de Maó. (BOPIB núm. 14 d'11
d'octubre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior i de
l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, sobre l'enfonsament i l'abocament de
combustible del mercant Don Pedro a aigües properes a
Eivissa (RGE núm. 1785/07).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de novembre del 2007, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior i de
l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambients, acompanyats,
respectivament, del director general de Funció Pública, del
director general d'Interior, de la directora general
d'Emergències, de la secretària general, de la gerent de
GEIBSA, del cap de Gabinet, de la cap de Premsa i de
l'assessor parlamentari; i del director general de Qualitat
Ambiental, del director general de Biodiversitat i de la cap de
Gabinet, que informaren sobre el tema esmentat.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de novembre del 2007, debaté
la Pregunta RGE núm. 2328/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reconversió de l'Hospital Verge del Toro en centre
sociosanitari. (BOPIB núm. 14 d'11 d'octubre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de novembre del 2007, debaté
la Pregunta RGE núm. 2329/07, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a unitat sanitària d'es Mercadal. (BOPIB núm. 14 d'11
d'octubre del 2007).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Compareixences de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre les actuacions dutes a terme per la seva conselleria
abans, durant i després de la tempesta que va afectar les Illes
el passat 4 d'octubre, i sobre les actuacions dutes a terme per
la Conselleria d'Interior durant i després de les tempestes dels
passats dies 4, 16 i 17 d'octubre que afectaren el conjunt de les
Illes Balears (RGE núm. 2408/07 i 2917/07).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de novembre
del 2007, tengueren lloc, conjuntament, les compareixences de
l'Hble. Sra. Consellera d'Interior, acompanyada del director
general d'Interior, de la directora general d'Emergències, de la
gerent de GEIBSA, del cap de Gabinet, de la cap de Premsa i
de l'assessor parlamentari, qui informà sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de les Preguntes RGE núm. 2049/07 i 2050/07.
A la Comissió no permanent de Salut, en sessió de dia 28
de novembre del 2007, decaigueren, a causa de l'absència de la
diputada Hble. Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, les dues preguntes esmentades, relatives
a despeses per receptes i a despeses per medicaments,
respectivament, publicades al BOPIB núm. 12, de 28 de
setembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 4216/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació
amb els acomiadaments d'empleats públics. (Mesa de 12 de
desembre del 2007).
Palma, a 12 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 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern en relació amb els acomiadaments
d'empleats públics.
Atès que d'ençà que el nou executiu ha pres possessió s'ha
produït una política d'acomiadaments que no respon a l'interès
general, el Grup Parlamentari Popular interpelAla la consellera
d'Interior del Govern de les Illes Balears en relació amb la
política d'aquest quant als acomiadaments d'empleats públics.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

RGE núm. 4211/07, del Grup Parlamentari Mixt, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 2931/07, relativa a residències
a Eivissa. (Mesa de 12 de desembre del 2007).
Palma, a 12 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 es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 2931/07,
relativa a residències a Eivissa, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tornar les competències en matèria de
residències al Consell Insular d'Eivissa mitjançant el Consorci
de gestió sociosanitària.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar i posar en marxa adequadament les
residències de S. Jordi i S. Antoni en el termini més breu
possible.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les gestions oportunes per millorar
l'oferta formativa de l'àrea sociosanitària a Eivissa.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar la diversificació de les polítiques de
dependència.
Palma, a 4 de desembre del 2007.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 4217/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del
programa "Caires". (Mesa de 12 de desembre del 2007).
RGE núm. 4218/07, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del
programa "En obert". (Mesa de 12 de desembre del 2007).
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
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 director de l'ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears, IB3 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quin cost té el programa "Caires" que s'emet a IB3? Indicau
el cost de cadascun dels programes emesos fins a la data.
Palma, a 5 de desembre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Pregunta RGE núm. 2956/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a atenció
a la fibromiàlgia i a la síndrome de fatiga crònica. (BOPIB
núm. 19 de 9 de novembre del 2007).
S'han iniciat les actuacions amb contactes amb l'associació
de malalts i amb la constitució d'un grup tècnic encarregat
d'establir protocols i les actuacions que es considerin adients
per al maneig de pacients diagnosticats o amb criteris de
fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica.
La difusió d'aquests protocols o guies anirà acompanyada
d'activitats formatives dirigides als professionals d'atenció
primària i aquelles especialitats que puguin tenir relació amb la
síndrome.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 5 de desembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears, IB3 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

C)

Quin cost té el programa "En obert" que s'emet a IB3?
Indicau el cost de cadascun dels programes emesos fins a la
data.

A la Pregunta RGE núm. 2957/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
organigrama del nou hospital de referència. (BOPIB núm. 19
de 9 de novembre del 2007).

Palma, a 5 de desembre del 2007.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 2508/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
competències de justícia. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del
2007).
És al Govern de les Illes Balears a qui correspon
determinar, d'acord amb el seu programa polític i en vista del
procés de negociació amb l'Administració General de l'Estat
per al traspàs a la comunitat autònoma dels mitjans personals
i materials al servei de l'administració de justícia, quan s'ha de
proveir aquest càrrec directiu en el si de la Conselleria de
Presidència, on, per cert, des de diferents instàncies, i com és
públic i notori -ens remetem a l'agenda-, es treballa sense
interrupció en la valoració dels béns, drets i obligacions
inherents a la transferència esmentada, amb l'activa participació
de diferents operadors jurídics.
Palma, 4 de desembre del 2007.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació

El proper mes de gener es començarà a elaborar el Pla
estratègic de l'Hospital Universitari de Son Dureta on es
definirà un organigrama definitiu i uns òrgans de govern propis.
En aquests moments i pendents de la seva consolidació
normativa, s'han establert els quatre càrrecs principals del
centre:
• El director general: màxima autoritat que respondrà davant
l'òrgan de govern i de l'Ib-salut.
• El director assistencial; responsable de tota l'àrea d'atenció
a pacients i els processos d'assistència.
• La direcció d'infermeria i de cures assistencials.
• La gerència operativa amb responsabilitat en tots els
aspectes de l'hospital com una empresa de serveis: serveis
generals, recursos humans, admissions, economia i
finances, ...
Palma, 5 de desembre del 2007.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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3.17. INFORMACIÓ

A la Pregunta RGE núm. 2977/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a subvencions
a grups de música. (BOPIB núm. 19 de 9 de novembre del
2007).

Ordre de Publicació

D)

A)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 1797/07.

Any 2006
•
•

•
•
•

•

Aires de Monti-sion (participació als festivals de Medroes,
Arozuelo de la Torre i Tauroce).
Vivalia, S.C. (organitzadors del festival Illes Balears en
concret a Barcelona i Canàries, en el qual hi han participat
els grups següents:
• Barcelona (Amb una moca de Sort, Samurada y Voltios,
Família López, Inventari o Pota Lait).
• Madrid (Rafa Ferrà, Iván Doménech, Yves i Nerea,
Grimalt y la Secta del mar i Kevin).
• Canàries (Ivan Doménech, Jaume Anglada, Kevin i
Jaume Gordiola).
Estol de Tramuntana (Festival Internacional de Polònia).
Jaume Sureda (concerts a Mallorca, Barcelona i València).
Sa Pobla a Gràcia (Barcelona), amb la participació de Coral
de Sa Pobla, S'Estol des Gerricó de Felanitx, Tamborer
d'Albopàs i colles de xeremiers.
Mercat de Música de Vic, amb els grups de música: Cris
Juanico i Els Mags de Binigall i Jaume Compte Sextet.

Any 2007
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Coral de Porreres (concert a Catalunya).
Jaume Sureda (concerts a Mallorca, Madrid i Berlín).
Coral Amics del Cant Gregorià (concerts a Sevilla i a
Burgos).
Javier Moreno Nadal (concert a Madrid).
Forum Musicae (concerts de l'Orquestra de Joves Intèrprets
dels Països Catalans -OJIPC- a Catalunya).
Vivalia, S.C. (organitzadors del festival Illes Balears en
concert a Barcelona i Madrid, en el qual hi han participat
els grups següents:
• Barcelona (Phonopraga, Tutu-Pa, Stock de Rock,
Puretones i Valentín Mendoza).
• Madrid (Rock Garage, Blue Child, Merche Llobera, La
Banda Magnètica i José Luís Linares).
Sa Pobla a Gràcia (Barcelona), amb la participació de
Tamborers d'Albopàs, Arpallots i colles de xeremiers).
Mercat de Música de Viva de Vic, amb els grups de música
Miquela Lladó i Marcel Cranc.
Xeremiers de Son Roca (Londres).
Palma, 4 de desembre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de desembre del 2007, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4209/07, presentat pel diputat Hble. Sr. Josep Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual retira la
pregunta esmentada, relativa a Pla de regulació de fondejos de
s'Estany d'Es Peix de Formentera, publicada en el BOPIB núm.
11, de 21 de setembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2835/07.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de desembre del 2007, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
4221/07, presentat pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, mitjançant el qual es retira la proposició no de
llei esmentada, relativa a protecció de les zones humides de les
Illes Balears, publicada en el BOPIB núm. 18, de 2 de
novembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Renúncia al càrrec de vicepresidenta de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de desembre del 2007, es dóna per assabentada de l'escrit
RGE núm. 4176/07, mitjançant el qual la diputada Hble. Sra.
Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular,
presenta la seva renúncia al càrrec de vicepresidenta de la
comissió esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

BOPIB núm. 24 - 14 de desembre del 2007
Ordre de Publicació
B)
Renúncia al càrrec de president de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de desembre del 2007, es dóna per assabentada de l'escrit
RGE núm. 4191/07, mitjançant el qual el diputat Hble. Sr.
Antoni Garcías i Simón, del Grup Parlamentari Socialista,
presenta la seva renúncia al càrrec de president de la comissió
esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 2007.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 23, de 7 de desembre
del 2007.
- Pàg. 479 i 485. Apartat J)
On diu: RGE núm. 42005/07, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Rosa Estarás i Ferragut, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 4200/07, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Rosa Estarás i Ferragut, ...
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