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AA) A la pregunta RGE núm. 4336/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a adquisició de terrenys
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AV) A la pregunta RGE núm. 4410/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a desplegament
del ferrocarril fins a Alcúdia i Artà-Cala Rajada. 794

AX) A la pregunta RGE núm. 4411/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a viabilitat
del ferrocarril pel migjorn de Mallorca. 794

AY) A la pregunta RGE núm. 4412/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a tramvia a
l'aeroport. 794

AZ) A la pregunta RGE núm. 4413/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a noves línies
de ferrocarril i tramvia. 794

BA) A la pregunta RGE núm. 4414/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a intermodalitat.
794

BB) A la pregunta RGE núm. 4415/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a opinió dels
ajuntaments sobre les noves infraestructures de transport. 795

BC) A les preguntes RGE núm. 4416/07 i 4417/07, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relatives
a gestió aeroportuària (I i II). 795

BD) A la pregunta RGE núm. 4456/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Mesa
Sectorial de Sanitat. 795

BE) A la pregunta RGE núm. 4457/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a salut.
795

BF) A la pregunta RGE núm. 4459/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a acord signat
el 25/05/2007 de personal sanitari (I). 795

BG) A la pregunta RGE núm. 4460/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a acord signat
el 25/05/2007 de personal sanitari (II). 796

BH) A la pregunta RGE núm. 4469/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a cèntim
sanitari (I). 796

BI) A la pregunta RGE núm. 4470/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a cèntim
sanitari (II). 796

BJ) A la pregunta RGE núm. 4471/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a serveis
sanitaris (I). 796

BK) A la pregunta RGE núm. 4472/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a serveis
sanitaris (II). 796

BL) A la pregunta RGE núm. 4473/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a serveis
sanitaris (III). 797

BM) A la pregunta RGE núm. 4474/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a UVI mòbil
del 061 a Menorca (I). 797

BN) A la pregunta RGE núm. 4475/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a UVI mòbil
del 061 a Menorca (II). 797

BO) A la pregunta RGE núm. 4476/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a UVI mòbil
del 061 a Menorca (III). 797

BP) A la pregunta RGE núm. 4503/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a subhasta d'equips d'IB3
Televisió (I). 797

BQ) A les preguntes RGE núm. 27/08 a 29/08, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relatives a campanya
"2008, per a les persones" (I a III). 798
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3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm. 224/08.
798

B) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 3251/07, i obertura del termini de presentació d'esmenes.
798

4. INFORMACIONS

A) Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió d'Economia. 798

B) Canvis a diverses comissions. 798

C) Horari del Registre del Parlament de les Illes Balears per a la presentació de documents. 799



770 BOPIB núm. 30 -  15 de febrer del 2008

1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2611/07,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes per al període 2007-2010..

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sra. Diputada Isabel Llinàs
i Warthmann.

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. Sra,
Marian Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Josep Melià i Ques, 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. Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Isabel
LLinàs i Warthmann i Josefina Santiago i Rodríguez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 5

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4194/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a gasoducte a Menorca.
(BOPIB núm. 23, de 7 de desembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria
i Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
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 5

de febrer del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 23, de 7 de desembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria
i Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 496/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Marian Suárez i Ferreiro, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a protocol de colAlaboració entre les
conselleries de salut de les Illes Balears i de la Generalitat de
Catalunya. (BOPIB núm. 28, d'1 de febrer del 2008).

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 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 502/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a destrosses a les instalAlacions
del Príncipes de España. (BOPIB núm. 28, d'1 de febrer del
2008).

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 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 503/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
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Parlamentari Popular, relativa a conveni ferroviari. (BOPIB
núm. 28, d'1 de febrer del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 504/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inici de les obres per arreglar les pluvials a
Gran Via Asima. (BOPIB núm. 28, d'1 de febrer del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 505/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pujada de l'atur a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 28, d'1 de febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 507/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
factures dels partits polítics. (BOPIB núm. 28, d'1 de febrer del
2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria
i Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 508/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a planificació formativa de
l'EBAP. (BOPIB núm. 28, d'1 de febrer del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 509/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a protecció del patrimoni
arquitectònic. (BOPIB núm. 28, d'1 de febrer del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 510/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a subvencions per a
l'eliminació de barreres arquitectòniques. (BOPIB núm. 28, d'1
de febrer del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 511/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a patologia estacional respiratòria. (BOPIB
núm. 28, d'1 de febrer del 2008).

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 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 527/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a traspàs de
competències en matèria de joventut al Consell Insular de
Mallorca. (BOPIB núm. 28, d'1 de febrer del 2008).

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 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 506/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora del servei públic dels
vols interilles. (BOPIB núm. 28, d'1 de febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer del 2008, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
4448/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obertura del
metro de Palma. (BOPIB núm. 25, de 21 de desembre 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 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Pregunta RGE núm. 501/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer del 2008, quedà ajornada per a la propera sessió
plenària, la pregunta esmentada, de l'Hble. Sra. Diputada
Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a parador nacional en el Llatzaret de Maó, publicada al
BOPIB núm. 28, d'1 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la votació de la Moció RGE núm. 4211/07.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer del 2008, després de debatre la moció esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a residències
a Eivissa (BOPIB núm. 24, de 14 de desembre del 2007), i atès
que no hi havia quòrum per l'absència de tots els membres del
Grup Parlamentari Popular i d'un diputat del Grup Parlamentari
Socialista, la presidenta de la cambra acordà de sotmetre a
votació aquesta moció a la propera sessió plenària.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears

sobre la commemoració del naixement de Jaume I.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer del 2008, es llegí la declaració institucional que es
transcriu a continuació:

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
sobre la commemoració del naixement de Jaume I

El 2 de febrer del 1208 va néixer a Montpeller el rei Jaume
I, el Conqueridor, qui va ser rei d’Aragó, de Mallorca i de
València, Comte de Barcelona i d’Urgell i Senyor de
Montpeller.

Jaume I, conegut popularment com el rei En Jaume, ha
esdevingut el principal mite de la història de Mallorca. Un clar
exemple d’aquest profund arrelament de la figura del rei En
Jaume en la mitologia popular són les llegendes que Mossèn
Antoni Maria Alcover va recollir a les Rondalles Mallorquines.

No debades, la conquesta de les Illes per part de les tropes
del rei Jaume I constitueix un dels fets històrics més
transcendents de la nostra història, i la definició d’unes senyes
d’identitat que han perdurat fins als nostres dies.

És doncs, per aquests motius que el Parlament de les Illes
Balears es suma a la commemoració d’aquesta efemèride, com
ja han fet altres institucions com és el cas del Govern de les
Illes Balears, els consells i diversos ajuntaments que mantenen
un estret vincle històric amb la figura del rei En Jaume.

Parlament de les Illes Balears, a 4 de febrer del 2008.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de febrer del
2008, rebutjà les Proposicions no de llei RGE núm. 2006/07,
2007/07 i 2008/07, del Grup Parlamentari Popular, relatives a

traspàs de competències en matèria d'agricultura, de polítiques
de gènere i de caça als consells insulars. (BOPIB núm. 12, de
28 de setembre del 2007).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
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 7 de febrer del 2008,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2787/07, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a centre nacional especialitzat de
tecnificació esportiva de tir amb arc a Es Cubells, Eivissa.
(BOPIB núm. 18, de 2 de novembre del 2007).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 7 de febrer del 2008, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 2618/07, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conflicte de competències amb el Govern central
(gasoducte d'Eivissa). (BOPIB núm. 16, de 26 d'octubre del
2007).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum,

davant la Comissió no permanent de Salut, sobre les
modificacions sofertes pel projecte de construcció de l'Hospital
de referència a Son Espases (RGE núm. 2367/07).

A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 de febrer del 2007, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum
qui, acompanyat del director general del Servei de Salut, del
cap de Gabinet i de l'assessor tècnic de la conselleria i del
director de gestió del Servei de Salut, informà sobre el tema
esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Compareixences de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,

Promoció i Immigració, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, sobre el Pla director de cooperació i la planificació
dels viatges de la Direcció General de Cooperació (RGE núm.
294/08 i 367/08).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de febrer del 2007, tengueren
lloc, conjuntament, les compareixences de l'Hble. Sra.
Consellera d'Assumptes Socials qui, acompanyada del gerent
i del director de programes de l'Agència Internacional de
Cooperació de les Illes Balears i del cap de Secretaria de la
consellera, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i

Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre les actuacions
dutes a terme per la seva conselleria en relació amb
l'enfonsament del mercant Don Pedro en aigües d'Eivissa
aquest estiu passat (RGE núm. 2172/07).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 de febrer del 2007, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca
qui, acompanyada de la directora general de Pesca, del
secretari general, del cap de Gabinet i del cap de Premsa de la
conselleria, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Debat de l'escrit RGE núm. 4420/07, de la Sindicatura de

Comptes.

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les ILles Balears, en sessió de dia 6 de febrer del
2008, es debaté l'escrit esmentat, presentat per la Sindicatura de
Comptes, mitjançant el qual es tramet l'informe 21/2007, de la
fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions
autonòmiques de 27 de maig del 2007.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1001/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2611/07, relativa a
polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 2007-
2010. (Mesa de 13 de febrer del 2008).

Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
2611/07, relativa a polítiques d'igualtat d'oportunitats entre
dones i homes 2007-2010, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar, en un termini de sis mesos, un pla
d'actuacions d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 2008-
2011.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en compliment de les previsions estatutàries,
traspassi les competències en matèria de polítiques de gènere,
conciliació de la vida familiar i laboral i dona als consells
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insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera en
data 1 de gener del 2009.

3. El Parlament de els Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació de l'Observatori de la publicitat no
sexista de les Illes Balears, adscrit a l'Institut Balear de la
Dona, amb funcions de control, seguiment, consulta i
assessorament en aquesta matèria.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur endavant el desenvolupament de la Llei
12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.

Palma, a 8 de febrer del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1008/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
oficina d'ajuda a les víctimes del delicte de Menorca. (Mesa de
13 de febrer del 2008).

RGE núm. 1009/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plus
de residència (I). (Mesa de 13 de febrer del 2008).

RGE núm. 1010/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plus
de residència (II). (Mesa de 13 de febrer del 2008).

RGE núm. 1011/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
licitació de la III fase del Canal Salat de Ciutadella. (Mesa de
13 de febrer del 2008).

RGE núm. 1012/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
concert amb la Clínica Menorca. (Mesa de 13 de febrer del
2008).

RGE núm. 1013/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consorci sociosanitari de Menorca (I). (Mesa de 13 de febrer
del 2008).

RGE núm. 1014/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consorci sociosanitari de Menorca (II). (Mesa de 13 de febrer
del 2008).

RGE núm. 1015/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a eliminació de barreres arquitectòniques (I). (Mesa de 13 de
febrer del 2008).

RGE núm. 1016/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a eliminació de barreres arquitectòniques (II). (Mesa de 13 de
febrer del 2008).

RGE núm. 1017/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a eliminació de barreres arquitectòniques (III). (Mesa de 13 de
febrer del 2008).

RGE núm. 1018/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a equip de ressonància de l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa de
13 de febrer del 2008).

RGE núm. 1019/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a escàner de l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa de 13 de febrer
del 2008).

RGE núm. 1020/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dotació de recursos d'atenció especialitzada (I). (Mesa de 13
de febrer del 2008).

RGE núm. 1021/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dotació de recursos d'atenció especialitzada (II). (Mesa de
13 de febrer del 2008).

RGE núm. 1022/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dotació de metges a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca (I).
(Mesa de 13 de febrer del 2008).

RGE núm. 1023/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dotació de metges a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca (II).
(Mesa de 13 de febrer del 2008).

RGE núm. 1024/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dotació de metges a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca
(III). (Mesa de 13 de febrer del 2008).

RGE núm. 1025/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a amenaça de vaga dels metges hospitalaris (I). (Mesa de 13
de febrer del 2008).

RGE núm. 1026/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a amenaça de vaga dels metges hospitalaris (II). (Mesa de 13
de febrer del 2008).
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RGE núm. 1027/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a "fuita" de metges de l'àrea de salut de Menorca. (Mesa de 13
de febrer del 2008).

RGE núm. 1028/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a oposicions de l'àrea de salut de Menorca. (Mesa de 13 de
febrer del 2008).

RGE núm. 1029/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a especialistes de l'àrea de salut de Menorca. (Mesa de 13 de
febrer del 2008).

RGE núm. 1030/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforç del Centre de Salut d'Alaior (I). (Mesa de 13 de febrer
del 2008).

RGE núm. 1031/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforç del Centre de Salut d'Alaior (II). (Mesa de 13 de
febrer del 2008).

RGE núm. 1032/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforç del Centre de Salut d'Alaior (III). (Mesa de 13 de
febrer del 2008).

RGE núm. 1033/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforç del Centre de Salut d'Alaior (IV). (Mesa de 13 de
febrer del 2008).

RGE núm. 1034/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora i neteja de torrents a Menorca. (Mesa de 13 de febrer
del 2008).

RGE núm. 1035/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pati de Sa Lluna a Alaior (I). (Mesa de 13 de febrer del
2008).

RGE núm. 1036/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pati de Sa Lluna a Alaior (II). (Mesa de 13 de febrer del
2008).

RGE núm. 1037/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contracte de serveis INESTUR (I). (Mesa de 13 de febrer del
2008).

RGE núm. 1038/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contracte de serveis INESTUR (II). (Mesa de 13 de febrer del
2008).

Palma, a 13 de febrer del 2008.
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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina activitat ha tengut durant l'any 2007, desglossada per
mesos, l'Oficina d'ajuda a les víctimes del delicte a Menorca?

Palma, a 8 de febrer del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria de Salut i Consum atendre les peticions
de pujada del plus de residència dels metges de l'Hospital
Mateu Orfila de Menorca?

Palma, a 8 de febrer del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Creu la Conselleria de Salut i Consum que al personal que
presta els seus serveis a l'Àrea de Salut de Menorca se li hauria
d'aplicar el mateix plus de residència que al de Formentera?

Palma, a 8 de febrer del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan té previst la Conselleria de Medi Ambient iniciar la
licitació de les obres de la III fase d'encarrilament del tram urbà
del Canal Salat de Ciutadella de Menorca?
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Palma, a 8 de febrer del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst la Conselleria de Salut i Consum incrementar les
prestacions concertades amb la Clínica Menorca de Ciutadella?

Palma, a 8 de febrer del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions d'inversió té previst portar a terme el
Consorci Sociosanitari de Menorca durant l'any 2008?

Palma, a 8 de febrer del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost del Consorci Sociosanitari de
Menorca per a l'any 2008?

Palma, a 8 de febrer del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les subvencions o els ajuts solAlicitats per part
dels ajuntaments de Sant Lluís, Es Castell, Ciutadella, Es
Mercadal, Maó, Es Migjorn, Ferreries i Alaior per a actuacions

o projectes d'eliminació de barreres arquitectòniques? Indicau-
ne les actuacions o els imports corresponents a cada
ajuntament.

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les subvencions o els ajuts concedits per part del
Governs als ajuntaments de Sant Lluís, Es Castell, Ciutadella,
Es Mercadal, Maó, Es Migjorn, Ferreries i Alaior per a
actuacions o projectes d'eliminació de barreres
arquitectòniques? Indicau-ne les actuacions subvencionades i
els imports corresponents a cada actuació i a cada ajuntament.

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina partida té previst destinar la Conselleria d'Habitatge
i Obres Públiques a actuacions d'eliminació de barreres
arquitectòniques promogudes per ajuntaments a l'illa de
Menorca durant el 2008?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu encara avui no es pot utilitzar l'equip de
ressonància de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca i els malalts
han de ser traslladats a un centre privat, amb el consum extra de
recursos sanitaris que això suposa?
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Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el conseller de Salut i Consum que es pot permetre
que l'únic escàner amb què compta l'Hospital Mateu Orfila de
Menorca no estigui operatiu durant una setmana?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera té previst la Conselleria de Salut i Consum
millorar la dotació de recursos per a l'atenció especialitzada als
diferents hospitals de les Illes Balears durant l'any 2008?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quines especialitats té previst la Conselleria de Salut
i Consum dotar l'atenció especialitzada als diferents hospitals
de les Illes Balears durant l'any 2008?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures té previst adoptar la Conselleria de Salut i
Consum per tal de palAliar la manca de metges de l'únic hospital
que hi ha a l'illa de Menorca?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants pediatres hi ha actualment a l'Hospital Mateu Orfila
de Menorca?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants cardiòlegs hi ha actualment a l'Hospital Mateu
Orfila de Menorca?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures té previst portar a terme la Conselleria de
Salut i Consum per tal d'evitar la possible vaga dels metges
hospitalaris?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures té previst portar a terme la Conselleria de
Salut i Consum en les llistes d'espera de cirurgia davant la
possible vaga dels metges hospitalaris?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Comparteix el president del Govern l'opinió del conseller de
Salut i Consum sobre la manera d'evitar les "fuites" de metges
de Menorca, impedint la seva entrada a Mallorca?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per a quan té previst el Govern convocar les oposicions per
a la consolidació de llocs de feina del personal estatutari intern
d eles diferents àrees de salut?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines causes atribueix el conseller de Salut que diversos
especialistes hagin deixat els seus llocs a l'Àrea de salut de
Menorca i, a més, hi continuï havent metges d'altres
especialitats que també amenacin d'anar-se'n?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què consisteix el reforç de la plantilla del Centre de salut
d'Alaior anunciat pel gerent de l'Àrea de salut de Menorca?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data es farà efectiu el reforç de la plantilla i
d'altres mitjans del Centre de salut d'Alaior anunciat pel gerent
de l'Àrea de salut de Menorca?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins horaris realitzarà el personal de reforç de la plantilla
del Centre de salut d'Alaior anunciat pel gerent de l'Àrea de
salut de Menorca?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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En què consisteix el nou equipament de mitjans materials
amb què està previst de dotar el Centre de salut d'Alaior?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions de millora i neteja de torrents té previst
portar a terme la Conselleria de Medi Ambient a l'illa de
Menorca durant aquesta legislatura? Indicau-ne el lloc, el
pressupost estimat i el termini previst.

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el finançament mitjançant fons europeus de què
disposa el Govern de les Illes Balears per a la rehabilitació i la
millora del Pati de Sa Lluna a Alaior?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera pensa instrumentar el Govern de les Illes
Balears amb l'Ajuntament d'Alaior el finançament mitjançant
fons europeus de què disposa el Govern per a la rehabilitació
i la millora del Pati de Sa Lluna?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què consisteix el contracte per a la gestió, l'explotació i
la comercialització dels productes turístics i culturals de l'illa
de Mallorca desenvolupats per l'INESTUR, que s'ha licitat
recentment?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el Govern per a l'illa de Menorca licitar un
contracte per a la gestió, l'explotació i la comercialització dels
productes turístics i culturals desenvolupats per l'INESTUR, tal
com s'està fent a l'illa de Mallorca?

Palma, a 7 de febrer del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1118/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
"deslinde justo" per a Formentera. (Mesa de 13 de febrer del
2008).

RGE núm. 1119/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a lloguer del local de la Bonanova. (Mesa
de 13 de febrer del 2008).

RGE núm. 1120/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mitjana d'obrers a les obres del metro. (Mesa de 13 de febrer
del 2008).

RGE núm. 1121/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció a una ONG per a un projecte no executat. (Mesa de
13 de febrer del 2008).
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RGE núm. 1122/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informe
de la Sindicatura de Comptes del 2006. (Mesa de 13 de febrer
del 2008).

RGE núm. 1123/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions per
impulsar l'activitat econòmica a les Illes Balears. (Mesa de 13
de febrer del 2008).

RGE núm. 1124/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
finca Planícia a Banyalbufar. (Mesa de 13 de febrer del 2008).

RGE núm. 1125/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
de la presència de treballadors i treballadores a les oficines
del SOIB i l'INEM. (Mesa de 13 de febrer del 2008).

RGE núm. 1126/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increments
d'altres a la Seguretat Social i als registres de l'atur. (Mesa de
13 de febrer del 2008).

RGE núm. 1127/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d'obres d'educació a les Pitiüses per al 2008-2009.
(Mesa de 13 de febrer del 2008).

RGE núm. 1128/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació
de places d'escoletes als municipis de les Illes Balears. (Mesa
de 13 de febrer del 2008).

RGE núm. 1129/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions del Sr. Felipe González. (Mesa de 13 de febrer
del 2008).

RGE núm. 1130/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a previsions econòmiques en relació amb l'Hospital de Son
Espases. (Mesa de 13 de febrer del 2008).

Palma, a 13 de febrer del 2008.
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.

Quines gestions ha fet el president del Govern balear davant
el president del Govern central perquè aquest compleixi la seva
promesa de fer un "deslinde justo" per a Formentera?

Palma, a 13 de febrer del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions té intenció de dur a terme el Govern de
les Illes Balears respecte del contracte de lloguer del local de
la Bonanova?

Palma, a 13 de febrer del 2008.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

És veritat, tal com asseguren les investigacions de l'empresa
Serveis d'Investigació Privada (SIP), contractada pel Partit
Popular, que a les obres del metro només hi ha 0,89 obrers de
mitjana treballant a cada estació?

Palma, a 13 de febrer del 2008.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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.

Quina opinió mereix a la consellera d'Afers Socials la
subvenció atorgada a una ONG de Madrid, per valor de
450.000 euros per a un projecte no executat?

Palma, a 13 de febrer del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

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 oral davant Ple.
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Quines mesures pensa prendre la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació després de conèixer l'informe de la
Sindicatura de Comptes del 2006?

Palma, a 13 de febrer del 2008.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A partir del que es contempla als pressuposts aprovats,
quines accions pensa impulsar la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació de cara a impulsar l'activitat econòmica a
les Illes Balears?

Palma, a 13 de febrer del 2008.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.

Quina ha estat la participació de la Conselleria de Medi
Ambient en la compra i la gestió de la finca de Planícia a
Banyalbufar?

Palma, a 13 de febrer del 2008.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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

A quins motius atribueix el Govern de les Illes Balears
l'increment tan important de la presència de treballadors i
treballadores a les oficines del SOIB i de l'INEM?

Palma, a 12 de febrer del 2008.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat l'increment de treballadors que s'han donat
d'alta a la Seguretat Social i al Registre de l'atur durant el 2007
a les Illes Balears?

Palma, a 12 de febrer del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Sra. Consellera d'Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears revisar el Pla d'obres d'educació a les Pitiüses
per al 2008-2009??

Palma, a 12 de febrer del 2008.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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.

Quins criteris seguirà la consellera d'Educació per a la
creació de places públiques d'escoletes als municipis de les
Illes Balears?

Palma, a 12 de febrer del 2008.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió mereixen al Govern de les Illes Balears les
declaracions del Sr. Felipe González, quan aquest era president
del Govern d'Espanya, en el sentit que els ciutadans de les Illes
Balears havien de pagar més imposts pel fet de viure aquí??
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Palma, a 12 de febrer del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines previsions econòmiques té el president del Govern
en relació amb el nou hospital de referència de Son Espases?

Palma, a 12 de febrer del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 4252/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
signatura electrònica (II). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre
del 2007).

Quins serveis o procediments de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears tenen incorporada la
signatura electrònica?

La signatura electrònica ha assolit ja un primer grau de
maduresa a la seva implantació. Per això s'ha avançat en tres
fronts:

- Front normatiu, amb el desplegament del Decret
107/2006, regulador de l'ús de la firma electrònica, i del Decret
14/2007, regulador dels registres telemàtics.

- Front tècnic, amb la implantació de la infraestructura
tecnològica necessària per a la implantació de la firma
electrònica: adquisició de 2.000 tokens USB per a firma
electrònica i 700 targetes criptogràfiques; adquisició dels
elements necessaris per fer una correcta validació i custòdia de
documents signats electrònicament; i actualització de la
plataforma web del Govern per a l'acceptació de certificats
electrònics.

- Front organitzatiu, formant el personal tècnic adient per a
les noves tasques, així com l'establiment de convenis amb
prestadors de serveis de certificació.

Actualment es reconeixen els certificats emesos per la
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, ANF Tradise,
Camerfirma, Firma Profesional, així com el DNI electrònic.

Palma, 24 de gener del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 4255/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
cessament de delegats a Menorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quina és la relació de delegats o representants del Govern
a l'illa de Menorca que han estat cessats des de l'1 de juliol del
2007 fins a data d'avui?

A la relació de llocs de treball d'alts càrrecs que obra en la
Direcció General de Funció Pública no existeix cap lloc
vinculat a la figura de delegat o representant del Govern a l'illa
de Menorca.

Marratxí, 23 de gener del 2008.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 4256/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
cessament de delegats a Eivissa. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quina és la relació de delegats o representants del Govern
a l'illa d'Eivissa que han estat cessats des de l'1 de juliol del
2007 fins a data d'avui?

A la relació de llocs de treball d'alts càrrecs que obra en la
Direcció General de Funció Pública no existeix cap lloc
vinculat a la figura de delegat o representant del Govern a l'illa
d'Eivissa.

Marratxí, 23 de gener del 2008.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 4257/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
cessament de delegats a Formentera. (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 2007).

Quina és la relació de delegats o representants del Govern
a l'illa de Formentera que han estat cessats des de l'1 de juliol
del 2007 fins a data d'avui?

A la relació de llocs de treball d'alts càrrecs que obra en la
Direcció General de Funció Pública no existeix cap lloc
vinculat a la figura de delegat o representant del Govern a l'illa
de Formentera.
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Marratxí, 23 de gener del 2008.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 4258/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
personal de la Conselleria de Treball i Formació i del SOIB a
Menorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quina és la relació de personal (amb indicació de la
retribució de cadascú) al servei de la Conselleria de Treball i
Formació i del SOIB que té el seu lloc de feina a l'illa de
Menorca?

La relació de personal al servei de la Conselleria de Treball
i Formació i del SOIB a l'illa de Menorca és la següent:

Relació de llocs de feina dotats del SOIB a l'illa de Menorca
Funcionaris, sou anual
1 director insular, 54.276,97.
1 director d'oficina d'ocupació a Ciutadella, 28.117,68.
1 director d'oficina d'ocupació a Maó, 36.432,22.
1 cap d'àrea d'oficina d'ocupació a Maó, 23.871,32.
2 auxiliars administratius, 18.771,66.
2 tècnics mitjans, 27.415,00.
Laborals, sou anual
2 tècnics superiors, 28.964,81.
1 tècnic mitjà, 26.560,01.
1 administratiu nivell 3, 24.037,92.
4 auxiliars administratius, 19.154,09.

Relació de llocs de feina dotats de la Conselleria de Treball
i Formació a Maó
Funcionaris, sou anual
1 auxiliar administratiu, 18.671,65.
1 tècnic de prevenció, 36.446,87.
Laborals, sou anual
2 tècnics superiors, 28.818,33.

Palma, 24 de gener del 2008.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 4261/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
signatura electrònica (I). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre
del 2007).

Quin és el grau d'implantació de la signatura electrònica
en l'Administració de la comunitat autònoma?

Actualment s'admeten documents signats electrònicament
als tràmits següents:
- SolAlicitud d'instalAlacions de baixa tensió (general).
- SolAlicitud d'instalAlacions de baixa tensió (instalAlacions
d'enllaç).
- Inscripció de nova instalAlació d'ascensor.
- Prescripció i dispensa de recepta electrònica.

- Diversos certificats en matèria de funció pública.

Addicionalment s'admet l'ús de la firma electrònica per
accedir als tràmits següents:
- SolAlicitud de fons socials (ajuda per viduïtat o orfandat).
- SolAlicitud de fons socials (ajuda per atenció a persones amb
discapacitat).
- SolAlicitud de fons socials (ajuda per estudis).
- SolAlicitud de fons socials (ajuda per fills menors de 18 anys).
- SolAlicitud de fons socials (bestreta ordinària de modalitat 1,
ordinària de modalitat 2, ordinària per maternitat i
extraordinària).
- SolAlicitud de participació en el concurs de trasllats del cos de
mestres.
- SolAlicitud de participació en el concurs de trasllats del cos de
professors d'ensenyament secundari.
- Presentació d'escrits al Govern de les Illes Balears.
- Presentació d'escrits davant l'Ib-salut.

Palma, 24 de gener del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 4272/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a R+D+I al
sector turístic. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quines iniciatives d'R+D+I pensa promoure o portar a
terme el Govern en el sector turístic?

Executar el projecte SAITUR de suport a la innovació en el
sector turístic fins a finals del 2008. En aquest context cal
destacar els components Health Destinations i Palma City
Break, dels quals s'esperen resultats particularment visibles.
Així mateix s'executaran altres projectes (Nurmedit, Toureg,
ROK, Ernest i SERBUL), tots ells en l'àmbit de la innovació en
turisme i finançats parcialment per la Comissió Europea i
dirigits a la promoció exterior del coneixement propi en
turisme. Organitzar el seminari INTO d'innovació en turisme,
aquest any 2008 dedicat al turisme i canvi climàtic. Organitzar
i posar en funcionament el Centro de Investigación y
Desarrollo Turístico CIDTUR amb l'objectiu de poder
comptar, a mig termini, amb un centre de recerca d'excelAlència
en turisme d'àmbit espanyol i de referència mundial. Impulsar
el clúster TURISTEC d'empreses de  TIC turisme i el clúster de
turisme d'empreses de l'àmbit turístic. Afavorir la reorientació
del sistema de reserves en destí AVANTHOTEL per tal de
poder capitalitzar els seus resultats i impulsar els seus
desenvolupaments futurs. Identificar empreses de base
tecnològica en el sector del turisme per tal de considerar la seva
possible integració a la incubadora d'empreses del Parc Bit.

Palma, 24 de gener del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.
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Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 4273/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a noves
tecnologies. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

De quina manera participaran les associacions
empresarials en la introducció de les noves tecnologies en els
diferents àmbits del sector turístic que són responsabilitat de
la comunitat autònoma?

Les associacions empresarials participen i participaran de
manera protagonista en la implantació de les TIC en el seu
sector, d'acord amb la Conselleria de Turisme i amb la seva
participació.

Palma, 24 de gener del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 4293/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a pla de
recuperació de l'alumnat desescolaritzat (I). (BOPIB núm. 25
de 21 de desembre del 2007).

Amb quins criteris està redactant o pensa redactar la
Conselleria d'Educació i Cultura el pla de recuperació de
l'alumnat desescolaritzat?

Amb els criteris d'ordenació i regulació de les actuacions en
l'absentisme respecte a la detecció, la derivació, l'abordatge, la
intervenció i l'avaluació pel que fa als centres educatius.

Mitjançant la definició de procediments de treball en els
centres i serveis educatius per a la prevenció de l'absentisme
escolar en colAlaboració de totes les institucions implicades.

Coordinant i actuant conjuntament la prevenció de
l'absentisme escolar i qualsevol altra situació de risc escolar i/o
social amb totes les institucions implicades. Així com
impulsant comissions de seguiment i prevenció de l'absentisme
escolar d'àmbit escolar i municipal, en colAlaboració amb
l'Administració local i amb la incorporació d'institucions
públiques i entitats socials.

Fomentant la colAlaboració i la participació d'altres
organitzacions, entitats i associacions que tenen relació amb
infants i joves en edat d'escolarització obligatòria.

Atenent les necessitats educatives específiques de caràcter
socioeducatiu de l'alumnat amb risc d'exclusió escolar i/o social
pel qual les mesures ordinàries i extraordinàries aplicades dins
els centres educatius de secundària no han aconseguit els
resultats desitjats. I, per tant, facilitant el retorn o no
abandonament de l'activitat acadèmica i/o formativa reglada o
no reglada.

Palma, 23 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 4294/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a pla de
recuperació de l'alumnat desescolaritzat (II). (BOPIB núm. 25
de 21 de desembre del 2007).

Quins treballs està portant a terme la Conselleria
d'Educació i Cultura per a l'elaboració d'un pla de
recuperació de l'alumnat desescolaritzat?

Fent ús i aplicació de les instruccions de la Direcció
General d'Innovació i Formació del Professorat, per les quals
es regulen les actuacions dels centres educatius respecte a la
prevenció i intervenció en l'absentisme escolar per al curs
2007-2008 on es plantegen pautes d'actuació destinades a la
minorització i a evitar casos d'absentisme escolar en les
diferents etapes educatives. I plantegen la colAlaboració dels
serveis socials dels diferents ajuntaments per tal de fer
actuacions encaminades a l'eradicació de l'absentisme a les
aules. I, com no, les instruccions preveuen la intervenció de la
Fiscalia de Menors en tots aquells casos en què és necessària la
intervenció d'aquesta administració.

Aplicant els programes d'intervenció socioeducativa
destinats a la prevenció de situacions de risc social i/o escolar
i a la prevenció de situacions d'alumnat desescolaritzat, en les
diferents modalitats PISE i ALTER, mitjançant convenis de
colAlaboració amb diferents administracions i entitats. Aquests
programes suposen una mesura educativa de caràcter
extraordinari i puntual que té com a finalitat la reincorporació
total de l'alumnat que atén al règim ordinari, tant ensenyament
obligatori (ESO) com postobligatori (batxillerat, formació
professional, garantia social).

ParalAlelament la conselleria està treballant en un pla
d'actuació de prevenció de situacions de risc i d'absentisme
escolar coordinament amb totes aquelles institucions que tenen
algun tipus de relació amb l'alumnat o amb les famílies.

I també s'estan fent actuacions amb l'alumnat nouvingut a fi
de possibilitar la seva integració escolar en el mínim espai de
temps possible (PALIC, interlocució, mediació, materials de
suport...). Determinades actuacions es desenvolupen mitjançant
convenis de colAlaboració amb diferents administracions i
entitats.

Palma, 23 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 4295/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a formació
professional. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quins treballs està portant a terme el Govern (amb mitjans
propis o amb contractes amb tercers) per dissenyar un sistema
de formació professional que suposi o pugui facilitar l'accés
sense dificultats a un treball de qualitat?
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La Conselleria d'Educació i Cultura, a través de la Direcció
General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent,
està duent a terme tota una sèrie d'accions, i altres les està
planificant, per tal de dissenyar un sistema de formació
professional que suposi o pugui facilitar l'accés sense dificultats
a un treball de qualitat.

- S'està revisant i actualitzant el mapa de formació
professional per donar resposta a la demanda de qualificacions
professionals en els distints sectors productius i adaptant
l'oferta educativa de formació professional a la realitat social i
econòmica de les Illes.

- I això suposa: l'anàlisi de la possibilitat de
desenvolupament d'una norma de nivell superior per ordenar el
sistema de qualificacions i formació professional a les Illes
Balears, i la promoció processos d'innovació per millorar el
sistema de qualificacions i formació professional pel que fa a
les infraestructures, programes formatius, oferta formativa i
l'adquisició de l'acreditació de la qualificació, i propostes
d'orientació per tal de millorar els processos de decisió sobre
la carrera professional.

- També s'està dissenyant el model de desenvolupament
curricular en el nivell de concreció de la formació professional
en tots els subsistemes, per orientar el professorat en
l'elaboració de les propostes didàctiques dels seus projectes
formatius.

- Es promou una orientació professional més integrada
mitjançant la informació sobre les oportunitats d'accés a la
feina, les possibilitats d'adquisició, avaluació i acreditació de
competències i qualificacions professionals, i del progrés
d'aquestes al llarg de tota la vida. Informació i assessorament
sobre les diverses ofertes de formació i els possibles itineraris
formatius per facilitar la inserció laboral així com la mobilitat
professional en el mercat de treball.

- Es facilita a aquells alumnes que tenen dificultats per
assolir els objectius de l'educació secundària l'accés a una
formació professional inicial que a més sigui capaç de fomentar
en l'alumnat el retorn al sistema educatiu i la formació
permanent. Els programes de qualificació professional inicial
presenten pel seu propi caràcter preparatori un clar complement
maduratiu i de foment del desenvolupament positiu dels joves
participants. També destaquen de manera clara l'objectiu
professionalitzador per damunt dels altres.

- Es crearà una oferta formativa específica per a la
qualificació professional de determinats colAlectius que es
plasmarà fonamentalment als mòduls específics que es
correspondran amb una sèrie de competències associades a
diferents perfils professionals (per exemple agrupació modular
educació infantil) per tal de facilitar la seva formació i la seva
inserció en el mercat laboral.

- Es facilitarà la mobilitat amb beques i intercanvis
internacionals en el període de pràctiques formatives en centres
de treball dins el marc dels projectes europeus.

- Es promourà una major vinculació amb el sistema
productiu, facilitant a les persones, amb independència de la
seva situació personal o laboral, l'adopció de decisions
relacionades amb la qualificació, la formació i els possibles

itineraris professionals que contribuiran a prestigiar la formació
professional.

- S'han incrementat les activitats de formació del professorat
i per això s'ha augmentat en un 70% el pressupost assignat a
aquestes accions formatives en els convenis de colAlaboració.

- Es potenciarà la colAlaboració amb el món empresarial
amb accions com participació a fires sectorials i mostres
organitzades dins la comunitat, amb l'objectiu de fomentar
l'acostament i l'intercanvi entre alumnat-professorat i el sector
empresarial.

- Es desenvoluparà l'Observatori de les qualificacions, la
formació professional i l'aprenentatge permanent com a
instrument que faciliti la transparència del sistema i orienti
sobre les necessitats de qualificació i les possibilitats de
formació per tal d'adquirir l'acreditació de qualificació. Així
com un sistema comú d'avaluació de la qualitat de la formació
professional a les Illes Balears.

- I es dissenyaran noves propostes de formació continuada
i especialitzada per a les persones ja certificades en processos
de formació professional.

Palma, 23 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 4298/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a transport
escolar (I). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quins ha estat el cost per a l'Administració de la comunitat
autònoma del transport escolar a formació professional en el
curs 2006-2007?

La Conselleria d'Educació i Cultura no ha fet front a cap
despesa derivada del transport escolar d'alumnes de formació
professional en el curs 2006-2007 per dues raons molt
senzilles:

1. Perquè el transport escolar en centres públics és un servei
que ofereix l'administració a l'alumnat d'ensenyament obligatori
i d'educació especial.
2. Els estudis de formació professional formen part del nivell
educatiu postobligatori i, per tant, no tenen adscrit un servei
d'aquestes característiques.

En casos excepcionals, i tal i com es contempla a l'Ordre
del conseller d'Educació i Cultura de 21 de juliol del 2005,
l'alumne d'educació postobligatòria es pot beneficiar d'aquest
servei. Però, sigui com sigui, no suposa un cost addicional per
a l'Administració autonòmica.



BOPIB núm. 30 -  15 de febrer del 2008 787

Palma, 23 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 4299/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a transport
escolar (II). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quin ha estat el cost per l'Administració de la comunitat
autònoma del transport escolar a batxillerat en el curs 2006-
2007?

La Conselleria d'Educació i Cultura no ha fet front a cap
despesa derivada del transport escolar d'alumnes de batxillerat
en el curs 2006-2007 per dues raons molt senzilles:

1. Perquè el transport escolar en centres públics és un servei
que ofereix l'administració a l'alumnat d'ensenyament obligatori
i d'educació especial.
2. Els estudis de batxillerat formen part del nivell educatiu
postobligatori i, per tant, no tenen adscrit un servei d'aquestes
característiques.

En casos excepcionals, i tal i com es contempla a l'Ordre
del conseller d'Educació i Cultura de 21 de juliol del 2005,
l'alumne d'educació postobligatòria es pot beneficiar d'aquest
servei. Però, sigui com sigui, no suposa un cost addicional per
a l'Administració autonòmica.

Palma, 23 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 4300/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a serveis
voluntaris o subvencionats als centres educatius. (BOPIB núm.
25 de 21 de desembre del 2007).

Quan pensa la Conselleria d'Educació i Cultura establir
més serveis voluntaris i/o subvencionats en els centres
educatius?

Quan es refereixen a serveis voluntaris i/o subvencionats en
els centres educatius fan referència a les guarderies matineres,
als menjadors escolars, al transport o bé a altres serveis? I a
quins centres educatius fan referència, als públics, als
concertats o bé a ambdós?

Palma, 23 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 4318/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a presència

de canals en català a la TDT. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Com pensa el Govern assegurar la presència de canals en
català a la televisió digital terrestre?

El Govern de les Illes Balears ha demanat un segon múltiple
de TDT (4 canals) per tal d'assegurar la recepció de totes les
emissores en llengua catalana. Estam pendents de l'assignació
definitiva de freqüències.

Palma, 24 de gener del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 4319/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a foment de
la indústria del doblatge. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre
del 2007).

Quines actuacions ha portat a terme el Govern per
fomentar la indústria del doblatge a les nostres illes?

Des del COFUC es convoca una línia de subvencions per a
l'exhibició de pelAlícules doblades en català o versions originals
subtitulades en català.

Palma, 16 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 4320/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a recepció de
canals que emeten a l'àrea lingüística catalana. (BOPIB núm.
25 de 21 de desembre del 2007).

Quines actuacions ha portat a terme el Govern des del
juliol del 2007 fins avui per tal d'assegurar la recepció normal
a totes les illes dels canals de ràdio i televisió que emeten a
tota l'àrea lingüística catalana?

El Govern de les Illes Balears ha solAlicitat al Ministeri
d'Indústria, Turisme i Comerç els mitjans que permetin als
ciutadans de la nostra comunitat autònoma rebre els canals de
televisió de l'àrea lingüística catalana.

Quant als canals de ràdio, el Govern ha comprovat que a les
acaballes de l'anterior legislatura l'anterior executiu assignà les
freqüències disponibles a diverses emissores, i va deixar
pràcticament esgotat l'espectre radioelèctric sense haver
assegurat la recepció normal a totes les Illes dels canals que
emeten a tota l'àrea lingüística catalana.

Palma, 18 de gener del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
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Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 4321/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a ajuts
estables al Consorci de Patrimoni de la Humanitat d'Eivissa.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

De quina manera pensa el Govern dotar d'ajuts estables el
Consorci de Patrimoni de la Humanitat d'Eivissa?

El Govern mantindrà l'aportació econòmica al Consorci
Eivissa Patrimoni de la Humanitat, tal com figura a l'acord pres
pel Consell de Govern en data 14/09/2001, el qual marca ajuts
per a aquest organisme amb caràcter plurianual fins a l'any
2016.

Palma, 24 de gener del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 4322/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a projecció
exterior de la cultura i la llengua (I). (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 2007).

Quines actuacions ha portat a terme el Govern per millorar
la projecció exterior de la cultura i la llengua de les Illes
Balears?

El Govern de les Illes Balears ha previst un augment de les
assignacions pressupostàries per millorar la projecció exterior
de la cultura i la llengua de les Illes Balears.

La Conselleria d'Educació i Cultura, a través de la Direcció
General de Cultura, ha ampliat els seus objectius dins el marc
de les seves competències en matèria de projecció exterior de
la cultura de les Illes Balears. Així, s'ha potenciat el foment
dels intercanvis culturals entre les Illes Balears i l'exterior i
entres les Illes.

S'ha incrementat la presència de fires i festivals d'àmbit
nacional i internacional i la signatura de convenis amb altres
administracions i institucions de fora de les Illes per a la
promoció i el coneixement de la nostra cultura en totes les
seves manifestacions (arts visuals, arts escèniques, música,
literatura, patrimoni històric...). Programes i projectes culturals:
artistes en residència, circuits i gires teatrals, circuits de música,
exposicions itinerants, participació en projecte europeus, entre
d'altres.

Per altra banda del COFUC té previst convocar per al 2008
les subvencions per donar suport a la promoció de la cultura de
les Illes Balears, destinades a creadors, artistes, intèrprets,
entitats i associacions culturals sense ànim de lucre i destinades
a creadors, artistes, intèrprets i empreses culturals
professionals, amb una previsió d'un 15% d'augment
pressupostari que es destina a aquestes subvencions.

La comissió avaluadora treballa en una revisió a fons de les
convocatòries per tal de millorar-les i ajustar-les al màxim a les
finalitats del Consorci i als criteris de publicitat, transparència

i objectivitat que han de guiar les actuacions de l'Administració
pública.

També des de l'Institut d'Estudis Baleàrics s'està fomentant,
promovent i promocionant la projecció exterior de la cultura i
la llengua catalanes mitjançant la difusió d'obres sobre temàtica
relativa a les Illes Balears, la difusió de la cultura de les Illes
Balears a través d'esdeveniments a distints indrets, la difusió de
les modalitats de la llengua catalana pròpies de les Illes,
promovent el coneixement del català estàndard i les formes
literàries, realitzant funcions d'assessorament al Govern balear
i organismes de la comunitat autònoma, entre d'altres.

I, com no, la projecció de la llengua i la cultura catalanes
també es veurà potenciada amb la reincorporació a l'Institut
Ramon Llull. El Govern de les Illes Balears té marcat un
calendari de feina per tal de fer efectiva aquesta reincorporació
a l'Institut Ramon Llull com a instrument de vertebració
lingüística per promocionar-nos a l'exterior.

Palma, 23 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 4323/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a millora de
l'oferta turística cultural. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre
del 2007).

Quines previsions té el Govern per millorar l'oferta
turística cultural a les nostres illes?

ColAlaborar i fer convenis entre les diferents conselleries
d'accions o projectes que permetin potenciar l'oferta turística
cultural de les nostres illes, i, com no, especialment amb la
Conselleria de Turisme, ja que tot el que es faci per millorar els
equipaments culturals i la projecció exterior de la nostra cultura
fomentarà la imatge de les Illes com a destí de turisme cultural,
així com també amb organismes autònoms del Govern
competents en cada matèria, per tal de realitzar actuacions i
projectes comuns.

Palma, 23 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 4324/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a projecció
exterior de la cultura i la llengua (II). (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 2007).

De quina manera pensa el Govern fomentar la participació
i el diàleg entre institucions, creadors, entitats culturals i món
econòmic per a la projecció exterior de la cultura i la llengua
de les nostres illes?
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La Conselleria d'Educació i Cultura treballa en la
presentació i creació d'un òrgan de debat, de participació i de
consens entre el sector cultural i les institucions per tal de
fomentar la cultura de manera consensuada. Serà el Consell de
les Arts i de la Cultura. Es vol implicar tots els sectors vinculats
a manifestacions culturals.

La participació també es materialitzarà en la signatura de
protocols i convenis de colAlaboració i en la producció
d'activitats concretes en matèria de cultura.

Palma, 16 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 4329/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a Consell
Audiovisual de les Illes Balears. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quines previsions té el Govern en relació al Consell
Audiovisual de les Illes Balears?

El Govern de les Illes Balears té previst fer un projecte de
llei que presentarà al Parlament enguany de creació del Consell
Audiovisual de la nostra comunitat autònoma.

Palma, 18 de gener del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 4333/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a ubicació de
l'EDAR d'Eivissa-Vila. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Creu el Govern que un eventual canvi d'ubicació de
l'EDAR de Vila a Eivissa retardarà la seva entrada en
funcionament? En quina mesura?

Una vegada que l'Ajuntament d'Eivissa, que és
l'administració que ha d'aconseguir els terrenys, els cedeixi al
Ministeri de Medi Ambient, que és l'administració que ha de
finançar l'obra, es començarà la construcció de la nova EDAR.
L'EDAR de Vila no canviarà d'ubicació, es construirà una
EDAR nova quan es disposi dels terrenys; mentrestant
s'augmentaran les inversions per tal que l'actual EDAR de Vila
funcioni correctament fins que entri en funcionament la nova
infraestructura.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 4334/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a desplegament
del nou estatut de medi ambient. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quines actuacions pensa incloure la Conselleria de Medi
Ambient en els convenis amb el Govern de l'Estat descrits a la
disposició addicional sisena i la disposició transitòria novena
del nou Estatut en matèria de ports, medi ambient, obres
hidràuliques, protecció del litoral, costes, platges i parcs
naturals?

Estan en fase d'estudi.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 4335/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a adquisició de
terrenys per part del Ministeri de Medi Ambient. (BOPIB núm.
25 de 21 de desembre del 2007).

Ha fet alguna proposta la Conselleria de Medi Ambient al
Ministeri de Medi Ambient per a l'adquisició de terrenys,
regeneració o millora del litoral a les Illes Balears per part del
ministeri?

Estan en fase d'estudi.

Palma, 15 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 4336/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a adquisició de
terrenys per part del Ministeri de Medi Ambient a Mallorca.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quines actuacions concretes ha proposat la Conselleria de
Medi Ambient al Ministeri de Medi Ambient per a l'adquisició
de terrenys, regeneració o millora del litoral a l'illa de
Mallorca per part del ministeri?

Estan en fase d'estudi.

Palma, 15 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 4337/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a adquisició de
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terrenys per part del Ministeri de Medi Ambient a Menorca.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quines actuacions concretes ha proposat la Conselleria de
Medi Ambient al Ministeri de Medi Ambient per a l'adquisició
de terrenys, regeneració o millora del litoral a l'illa de
Menorca per part del ministeri?

Estan en fase d'estudi.

Palma, 15 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 4338/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a adquisició de
terrenys per part del Ministeri de Medi Ambient a Eivissa.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quines actuacions concretes ha proposat la Conselleria de
Medi Ambient al Ministeri de Medi Ambient per a l'adquisició
de terrenys, regeneració o millora del litoral a l'illa d'Eivissa
per part del ministeri?

Estan en fase d'estudi.

Palma, 15 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 4339/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a adquisició de
terrenys per part del Ministeri de Medi Ambient a Formentera.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quines actuacions concretes ha proposat la Conselleria de
Medi Ambient al Ministeri de Medi Ambient per a l'adquisició
de terrenys, regeneració o millora del litoral a l'illa de
Formentera per part del ministeri?

Estan en fase d'estudi.

Palma, 15 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AE)

A les preguntes RGE núm. 4340/07 a 4343/07, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relatives a
avantprojecte de llei del paisatge (I a IV). (BOPIB núm. 25 de
21 de desembre del 2007).

Quins treballs està portant a terme el Govern per a
l'elaboració d'un avantprojecte de llei del paisatge? Quins
mecanismes de coordinació amb els consells i els ajuntaments
ha establert o pensa establir per a la seva redacció? Quines

previsions quant a terminis té el Govern per a la presentació
d'una iniciativa al Parlament relativa a aquest tema? Quins
criteris seguirà el Govern a l'hora d'incloure mesures per a
l'agricultura i la ramaderia en el projecte de llei del paisatge?

1. Els prevists a la legislació vigent.
2. Els prevists a la legislació vigent.
3. Dins el 2008.
4. Estan en fase d'estudi.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AF)

A les preguntes RGE núm. 4344/07 i 4345/07, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relatives a
espais balears protegits (I i II). (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quina era la superfície d'espais protegits de la xarxa
balear d'espais naturals a la data d'1 de juliol de 2007? Quins
són els recursos econòmics que es destinen actualment a la
gestió i conservació dels diferents espais naturals protegits de
les nostres illes?

1. Segons l'article 1de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental a l'àmbit de les
Illes Balears, constitueixen els espais de rellevància ambiental
els espais naturals protegits i els llocs de la xarxa europea
Natura 2000 declarats en conformitat amb el que preveu
l'esmentada llei.

La superfície en hectàrees d'espais de rellevància ambiental
a data 1 de juliol del 2007 queda reflectida a la següent taula:

Espais naturals protegits, juliol 2007

S. terrestre Sup. marina Sup. total

Illes 74.255,62 25.601,04 99.856,66

Mallorca 67.831,76 9.828,26 77.660,02

Menorca 3.438,34 1.745,28 5.183,62

Pitiüses 2.985,52 14.027,50 17.013,02

Xarxa Natura 2000, juliol 2007

Illa S. terrestre Sup. marina Sup. total

Mallorca 64.672,36 65.422,48 130.094,84

Menorca 20.179,70 13.608,84 33.788,54

Pitiüses 13.595,46 27.061,97 40.657,43

Total 98.447,52 106.093,29 204.540,81

2. Espais de Natura Balear, empresa pública a la qual correspon
la gestió i el  manteniment dels espais naturals protegits de les
Illes Balears, té un pressupost de 7.048.076 euros per a la
gestió d'aquests espais.
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Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 4346/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a reducció
d'emissions de CO2. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Quins són els objectius que s'ha fixat la Conselleria de
Medi Ambient quant a la reducció de les emissions de CO2 a
l'atmosfera durant aquesta legislatura?

Durant aquesta legislatura la Conselleria de Medi Ambient
durà a terme l'Estratègia balear contra el canvi climàtic,
projecte que consta de diferents elements; el primer d'ells és el
pla d'acció, que contindrà tota una sèrie de mesures que es
duran a terme des de les diferents conselleries d'aquest govern
per tal de reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 4347/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a canvi climàtic
(I). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Medi
Ambient en relació als sectors de transport i energia per tal de
millorar en la lluita contra el canvi climàtic?

La Conselleria de Medi Ambient, a través de l'Estratègia
balear contra el canvi climàtic i concretament mitjançant el pla
d'acció, durà a terme la major part de mesures dins els sectors
de transport i energia.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 4349/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a canvi climàtic
(III). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quins treballs està portant a terme la Conselleria de
Mobilitat i Ordenació del Territori per contribuir a la millora
de la lluita contra el canvi climàtic?

Totes les accions de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació
del Territori van en la direcció de millorar el servei de transport
colAlectiu amb l'objectiu d'aconseguir una transferència
d'usuaris de l'automòbil privat cap el transport colAlectiu. Un
transport colAlectiu més eficaç, més barat i més ràpid que el

transport en automòbil privat representa una eficaç acció en
contra del canvi climàtic.

Per una banda, se subvenciona la instalAlació de mecanismes
de reducció d'emissions de gasos als vehicles de transport
colAlectiu, es fomentarà l'ús d'energies alternatives renovables,
les subvencions d'actius fixos s'atorguen moltes vegades
condicionades a l'adquisició de vehicles eficients des del punt
de vista energètic.

Tot això, en colAlaboració i en comunicació constant amb la
Direcció General del Canvi Climàtic de la Conselleria de Medi
Ambient.

Palma, 11 de gener del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 4350/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a canvi climàtic
(IV). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quins mecanismes de cooperació i colAlaboració pensa
establir el Govern amb els consells i els ajuntaments per a
l'adopció de mesures de lluita contra el canvi climàtic?

El Govern, mitjançant els diferents elements que conformen
l'Estratègia balear contra el canvi climàtic, inclourà la
participació de tots els consells insulars i dels ajuntaments,
principalment a través d'un pla de participació.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AK)

A les preguntes RGE núm. 4351/07 i 4352/07, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relatives a
avantprojecte de llei de residus (I i II). (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 2007).

Quins treballs està portant a terme el Govern, amb mitjans
propis o contractats a tercers, per a la redacció d'un
avantprojecte de llei de residus? Quan pensa el Govern que es
podrà tramitar i, en el seu cas, aprovar?

La Conselleria de Medi Ambient durant aquesta legislatura
treballarà en l'elaboració d'una llei de residus per a les Illes
Balears.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.
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Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 4353/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a catàleg de
zones humides protegides. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre
del 2007).

Quins treballs està portant a terme la Conselleria de Medi
Ambient per completar el catàleg de zones humides
protegides?

Els previstos en el Reglamento del dominio público
hidráulico i al Pla hidrològic de les Illes Balears.

Palma, 17 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 4354/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a avantprojecte
de llei de la Reserva de la Biosfera de Menorca. (BOPIB núm.
25 de 21 de desembre del 2007).

Quin mecanisme de colAlaboració amb els ajuntaments de
Menorca i participació ciutadana pensa establir el Govern per
a la redacció de l'avantprojecte de llei de la Reserva de la
Biosfera de Menorca?

La Conselleria de Medi Ambient establirà diàleg i
colAlaboració tant amb els ajuntaments com amb el Consell
Insular de Menorca per tal de procedir a l'elaboració de la Llei
de Reserva de la Biosfera durant aquesta legislatura.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 4355/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a depuradora
d'Eivissa-Vila. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Té alguna previsió la Conselleria de Medi Ambient quant
al canvi d'emplaçament de la depuradora d'Eivissa-Vila?

L'actual depuradora d'Eivissa Vila és del Govern de les Illes
Balears i està gestionada per l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental.

El desembre del 2002, essent ministre el Sr. Jaume Matas,
es va declarar d'interès general la construcció d'una nova
depuradora a Eivissa Vila.

L'Ajuntament d'Eivissa és la institució que ha d'aportar els
terrenys per a la construcció d'aquesta nova depuradora que
finançarà el Ministeri de Medi Ambient.

La tasca del Govern en aquest procés és de colAlaboració.

A la legislatura passada i davant els problemes per poder
trobar uns terrenys adients, a causa de l'escassesa de terrenys
que té el municipi d'Eivissa, per ubicar una infraestructura
d'aquestes característiques, la Conselleria de Medi Ambient va
adquirir uns terrenys per tal d'ubicar la depuradora. Aquests es
varen posar a disposició del Ministeri de Medi Ambient, però
l'ajuntament i el Consell d'Eivissa i Formentera no els
consideren adequats, ja que diuen que estan situats en ANEI i
els terrenys són elevats, fet que podria provocar problemes en
cas de fallida del bombeig.

Així, en aquests moments l'Ajuntament d'Eivissa està
cercant uns terrenys, al seu o un altre municipi, per tal de poder
ubicar la nova depuradora. En qualsevol cas és el Ministeri de
Medi Ambient la institució responsable de la construcció de la
nova depuradora. Des del Govern de les Illes Balears es faran
totes les inversions necessàries per tal que la depuradora de
Vila funcioni amb garanties fins que es finalitzin les obres de
la nova depuradora i aquesta entri en funcionament.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AO)

A les preguntes RGE núm. 4358/07, 4359/07 i 4362/07,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit,
relatives a campanya publicitària per al pressupost 2008 (I a
III). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quin cost ha tingut, quina és l'empresa adjudicatària i
quins objectius es persegueixen en relació amb la posada en
marxa d'una campanya de publicitat institucional relativa als
pressupostos de la CAIB per a l'any 2008?

El cost de la campanya ha estat de 122.370,65 euros (IVA
inclòs) i de 2.378,03 euros (sense IVA) de la impressió d'OPIS
a càrrec del contracte general de publicitat.

L'empresa adjudicatària de la creativitat és Clave. Per a les
insercions en ràdio, l'empresa adjudicatària és Illapublicitat, i
per a les insercions en diaris i publicacions és Malla. L'edició
i impressió del fulletó correspon a l'empresa DDC i la web a
LTI.

L'objectiu del Govern de les Illes Balears és, d'acord amb
el seu propòsit de màxima transparència en la seva gestió,
facilitar informació suficient als ciutadans sobre les inversions
i despeses autonòmiques per a l'any 2008.

Palma, 18 de gener del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AP)

A les preguntes RGE núm. 4382/07 a 4384/07, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relatives
a viatge a Basilea i Orleans (I a III). (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).
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Quina és la relació de persones que han viatjat a càrrec de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a les ciutats de
Basilea i Orleans per tal d'estudiar el sistema de tramvia?
Quin cost ha tengut i quin ha estat el resultat d'aquest viatge?

Les persones que han viatjat a càrrec de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a Basilea i Orleans han estat el
Sr. Antoni Verger Martínez, director general de Mobilitat, i el
Sr. Pere Sintes Ripoll, cap d'infraestructures de SFM. El cost
total ha estat de 1.594 euros i el resultat del viatge ha estat
adquirir informació sobre els procediments tècnics i
administratius necessaris per implantar línies de tramvia a
ciutats de dimensió semblant a Palma, i observar i poder
traslladar a l'opinió pública balear els beneficis que implica per
a una ciutat la implantació i el funcionament del tramvia.

Palma, 14 de gener del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta RGE núm. 4387/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
desglossament de l'import del cost del metro. (BOPIB núm. 25
de 21 de desembre del 2007).

Pot desglossar el conseller de Mobilitat l'import de 312
milions d'euros que diu que ha costat el metro, especificant els
imports i les dates concretes d'autorització?

L'import de les obres del metro dutes a terme fins al mes de
juny del 2007 és de 314.449.590,72 euros, el qual correspon a:

1. 235.110.048,73 euros d'import adjudicat dels projectes
inicials en les dates d'adjudicació següents:

Soterrament Metro UIB

Fase I 10/01/05 Fase I 12/07/05

Fase II 11/01/05 Fase II 12/07/05

Fase III 20/04/06 Fase III 11/07/06

Fase IV 14/03/06

2. 20.373.868,54 euros d'import dels projectes modificats
aprovats en data 16/05/07.

3. 23.629.424,87 euros d'import dels projectes complementaris
aprovats en data 16/05/07.

4. 35.336.248,58 euros d'import de liquidacions d'obra
presentades per les empreses contractistes.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 4405/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a pla
de barris. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quins treballs està portant a terme, amb mitjans propis o
per part de tercers, per a la redacció d'un pla de barris?

En data 22 d'octubre del 2007 es va subscriure un conveni
específic núm. 2 de l'Acord marc entre la Universitat
Politècnica de Catalunya i la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques del Govern de les Illes Balears per a la realització de
la Llei de rehabilitació i millora de barris de les ciutats i els
pobles de les Illes Balears.

El termini per a la presentació del treball és de tres mesos
des del dia de la firma del conveni.

Palma, 14 de gener del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 4406/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
regulació de zones  urbanes degradades. (BOPIB núm. 25 de
21 de desembre del 2007).

Quina previsió té el Govern quant a terminis per a la
presentació d'una iniciativa legislativa relativa a la regulació
de zones urbanes degradades?

Es preveu enviar el projecte de llei de rehabilitació i millora
de barris de les ciutats i els pobles de les Illes Balears durant el
pròxim període de sessions del Parlament del Parlament de les
Illes Balears.

Palma, 14 de gener del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta RGE núm. 4407/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
avantprojecte de llei de barris. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quins treballs està portant a terme, amb mitjans propis o
per part de tercers, per a la redacció d'un avantprojecte de llei
de barris?

En data 22 d'octubre del 2007 es va subscriure un conveni
específic núm. 2 de l'Acord marc entre la Universitat
Politècnica de Catalunya i la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques del Govern de les Illes Balears per a la realització de
la Llei de rehabilitació i millora de barris de les ciutats i els
pobles de les Illes Balears.
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El termini per a la presentació del treball és de tres mesos
des del dia de la firma del conveni.

Palma, 14 de gener del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
AU)

A les preguntes RGE núm. 4408/07 i 4409/07, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González,
relatives a façana marítima de Palma (I i II). (BOPIB núm. 25
de 21 de desembre del 2007).

Quins treballs està portant a terme el Govern per al
desenvolupament futur d'un nou projecte de gran parc públic
a la façana marítima de Palma? Quantes reunions (indicant
data, assistents i acords adoptats) s'han produït entre el
Govern i l'Ajuntament de Palma sobre aquest tema?

1. És competència municipal.

2. Per part d'aquesta conselleria, cap.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
AV)

A la pregunta RGE núm. 4410/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
desplegament del ferrocarril fins a Alcúdia i Artà-Cala
Rajada. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

En quina situació es troba la redacció dels projectes o
estudis previs per al desplegament del ferrocarril fins a
Alcúdia i Artà-Cala Rajada?

S'estan elaborant els projectes.

Palma, 17 de gener del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AX)

A la pregunta RGE núm. 4411/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
viabilitat del ferrocarril pel migjorn de Mallorca. (BOPIB
núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Ha contractat ja el Govern els estudis necessaris per
analitzar la viabilitat d'una línia de ferrocarril pel migjorn de
Mallorca?

Els estudis de viabilitat de nous corredors ferroviaris
Palma-Santanyí és un compromís d'aquest govern.

Palma, 17 de gener del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AY)

A la pregunta RGE núm. 4412/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
tramvia a l'aeroport. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

En quina situació es troben els estudis de viabilitat per a
l'establiment de serveis de tramvia a l'aeroport, la badia de
Palma i les badies del nord de Mallorca?

Els estudis de viabilitat s'iniciaren l'any 2001.

Palma, 17 de gener del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AZ)

A la pregunta RGE núm. 4413/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
noves línies de ferrocarril i tramvia. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Ha iniciat ja la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del
Territori els treballs o estudis per a l'establiment de noves
línies de ferrocarril i tramvia?

Sí.

Palma, 17 de gener del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
BA)

A la pregunta RGE núm. 4414/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
intermodalitat. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quins són, segons el Govern, les iniciatives en relació a la
intermodalitat del transport que s'han de portar a terme durant
aquesta legislatura?

Les iniciatives a curt termini són les següents:
- L'establiment d'un sistema tarifari integrat entre bus, tres

i bus+tren.
- La posada en marxa de l'estació d'autobusos de l'estació

intermodal quan es resolguin les deficiències que impossibiliten
el seu funcionament correcte.

Posteriorment s'estudiaran i plantejaran sistemes
d'intermodalitat en transport no motoritzat, el futur tramvia,
estacions marítimes, etc.
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Palma, 14 de gener del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
BB)

A la pregunta RGE núm. 4415/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
opinió dels ajuntaments sobre les noves infraestructures de
transport. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

De quina manera la Conselleria de Mobilitat i Ordenació
del Territori tendrà en compte l'opinió dels ajuntaments a
l'hora de planificar i desenvolupar les noves infraestructures
de transport durant aquesta legislatura?

Amb el màxim nivell de diàleg i colAlaboració a l'hora de
planificar i desenvolupar les noves infraestructures. La
conselleria sempre tendrà molt en compte les opinions i
manifestacions dels ajuntaments, tot i que en darrer terme haurà
de prendre decisions tenint en compte l'interès general de tots
els ciutadans de Mallorca i el principi de racionalitat i eficàcia
en la despesa dels recursos públics.

Palma, 11 de gener del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
BC)

A les preguntes RGE núm. 4416/07 i 4417/07, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González,
relatives a gestió aeroportuària (I i II). (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 2007).

Quin termini es fixa el Govern per arribar a un acord amb
el Govern de l'Estat per a la participació de les institucions de
les Illes Balears en la gestió aeroportuària? Amb quins criteris
ha plantejat o pensa plantejar el Govern de les Illes Balears al
Govern de l'Estat aquesta participació?

El Govern balear està en contacte amb el Govern de l'Estat
per tal d'iniciar les primeres passes i determinar quin serà el
marc de referència que establirà el Govern central en relació a
la incorporació de les comunitats autònomes i altres
administracions en la gestió aeroportuària.

El Govern balear ha iniciat dues línies de feina pel que fa al
tema de la gestió aeroportuària. Per una banda s'ha demanat a
l'Estat que es faci el traspàs a la comunitat autònoma dels
aeroports que no són considerats d'interès general. Aquest tema
està a l'espera d'una llei d'aeroports que el Govern central ja ha
encarregat que es comenci a dur a terme.

I, per últim, pel que fa a la cogestió dels aeroports d'interès
general, el Govern, com ja ha dit repetides vegades, defensa un
model de gestió públic, el més descentralitzat possible, amb la
participació del Govern, dels consells insulars i de les
institucions locals.

Fins que no s'avanci més en aquest tema el Govern té en
compte les indicacions establertes al comitè assessor en matèria
de cogestió aeroportuària de les Illes Balears.

Palma, 11 de gener del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
BD)

A la pregunta RGE núm. 4456/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
Mesa Sectorial de Sanitat. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre
del 2007).

Quan pensa tornar a reunir-se la Mesa Sectorial de Sanitat
que va resultar un fracàs atès que no hi assistiren els sindicats
CSI-CSIF, Cemstatse, CEM, Satse i SAE?

La Mesa Sectorial de Sanitat es va reunir amb data 14 de
desembre del 2007.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
BE)

A la pregunta RGE núm. 4457/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
salut. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quan es posarà en marxa a Menorca la recepta
electrònica?

Com ja s'ha manifestat, dins l'any 2008.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
BF)

A la pregunta RGE núm. 4459/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
acord signat el 25/05/2007 de personal sanitari (I). (BOPIB
núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears es nega a
complir l'acord amb el personal sanitari signat en data 25 de
maig del 2007?

Desconeixem l'existència d'un acord signat amb la data de
l'enunciat de la pregunta. Entenem que la pregunta fa referència
a la promeses de l'anterior consellera de Salut i Consum dos
dies abans de les eleccions autonòmiques i que varen donar
origen a una convocatòria de vaga. En tot cas és una
problemàtica solucionada des del diàleg i la negociació dins el
seu àmbit corresponent.
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Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
BG)

A la pregunta RGE núm. 4460/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
acord signat el 25/05/2007 de personal sanitari (II). (BOPIB
núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quines mesures pensa prendre la Conselleria de Salut i
Consum per tal d'evitar les manifestacions que s'han anunciat
en defensa del compliment de l'acord amb el personal sanitari
signat en data 25 de maig del 2007?

Les manifestacions a què fa referència la pregunta han estat
desconvocades després d'arribar el Servei de Salut a un acord
amb els sindicats convocats.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
BH)

A la pregunta RGE núm. 4469/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
cèntim sanitari (I). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

És partidari el Govern de les Illes Balears de l'aplicació de
l'anomenat "cèntim sanitari"?

La figura impositiva que grava la venda minorista
d'hidrocarburs forma part del model de finançament autonòmic
aprovat per l'anterior executiu estatal presidit per l'expresident
José María Aznar (PP), i en el seu tram nacional es ve cobrant
des de l'1 de gener del 2002. En l'actualitat s'aplica en diverses
comunitats autònomes com la comunitat de Madrid i la
Comunitat Valenciana.

Aquesta figura impositiva es troba recollida dins el Pla
d'equilibri econòmic i financer aprovat a les Illes Balears per
l'anterior govern del Partit Popular. Malgrat tot en aquests
moments no està prevista l'aplicació de cap figura impositiva
nova ni tampoc l'anomenat "cèntim sanitari".

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
BI)

A la pregunta RGE núm. 4470/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
cèntim sanitari (II). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Quin criteri seguirà el Govern de les Illes Balears a l'hora
de decidir si és necessària l'aplicació de l'anomenat "cèntim
sanitari" al sistema de salut de les Illes Balears?

En aquests moments no està prevista l'aplicació de cap
figura impositiva nova.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
BJ)

A la pregunta RGE núm. 4471/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
serveis sanitaris (I). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Quines mesures pensa adoptar el Govern de les Illes
Balears en relació amb la tendència actual d'emprar cada
vegada més els serveis sanitaris?

Els indicadors actuals d'utilització dels serveis sanitaris no
presenten cap increment inexplicable o per damunt dels que són
previsibles en funció de la demografia actual i l'epidemiologia.
Aquests no han variat de manera significativa en els darrers
anys. Garantint el Govern de les Illes Balears, a través del
Servei de Salut, l'accessibilitat de la població als serveis
sanitaris.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
BK)

A la pregunta RGE núm. 4472/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
serveis sanitaris (II). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Està d'acord el conseller de Salut i Consum amb les recents
declaracions del gerent de l'àrea de salut de Menorca en el
sentit que actualment s'està fent un mal ús o un ús abusiu dels
serveis sanitaris a Menorca?

El gerent de l'àrea de salut de Menorca, Sr. Antoni Gómez
Arbona, realitza un reflexió dins un context periodístic sobre
determinats aspectes que preocupen en l'àmbit de la gestió
sanitària, com són l'accessibilitat al sistema sanitari, el seu
adequat finançament i la seva sostenibilitat en el temps.

El conseller de Salut i Consum, igual que tots els gerents de
les diverses àrees de salut, pensa que, si bé el nivell d'oferta
sanitària de les Illes Balears és molt alt, es poden millorar
aspectes d'accessibilitat i drets dels usuaris que varen quedar
totalment relegats a un segon plànol a la legislatura anterior.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
BL)

A la pregunta RGE núm. 4473/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
serveis sanitaris (III). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Està d'acord el conseller de Salut i Consum amb les recents
declaracions del gerent de l'àrea de salut de Menorca en el
sentit que si no es corregeix l'actual tendència a l'ús dels
serveis per part dels usuaris s'hauran d'instrumentar mesures
com el copagament del servei per part dels usuaris o
l'anomenat "cèntim sanitari"?

Les mesures per palAliar el dèficit de finançament del
sistema sanitari actual és un debat actualment obert en
múltiples àmbits, en totes les comunitats autònomes i els països
del nostre entorn, i sobre el qual existeixen diferents punts de
vista. En aquest sentit alguns dels instruments que se citen en
la pregunta són objecte d'anàlisi i reflexió per part del Sr.
Antoni Gómez Arbona.

Però existeixen altres fórmules per tractar de corregir aquest
dèficit de finançament, com l'optimització i la gestió eficaç dels
recursos des de criteris de qualitat, sostenibilitat i amb les eines
que ens faciliten les noves tecnologies.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
BM)

A la pregunta RGE núm. 4474/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a UVI
mòbil del 061 a Menorca (I). (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Creu correcte que el gerent de l'àrea de salut de Menorca
manifesti que desconeixia que l'UVI mòbil del 061 circulava
sense metge el dia que es va traslladar un nadó que es va
engargussar?

Des de la seva creació a l'any 1999 el Servei d'Emergències
061 és gestionat per una gerència pròpia, amb competències
sobre l'organització i l'activitat a totes les Illes. És el 061 i no
la Gerència de l'àrea de Menorca que pren les decisions sobre
el nivell de servei, la dotació de personal i el recurs més adient
per a cada atenció.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
BN)

A la pregunta RGE núm. 4475/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a UVI
mòbil del 061 a Menorca (II). (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quines mesures es pensen adoptar per part de la
Conselleria de Salut i Consum en relació amb els fets
ocorreguts el passat 5 de desembre, en què un nadó no va ser
atès degudament per l'UVI mòbil del 061 a Menorca?

Després de les oportunes anàlisis i revisions del servei a què
fa referència la pregunta, l'opinió de la conselleria és coincident
amb la de la Gerència del 061, que considera que el cas
esmentat va ser atès de forma correcta.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
BO)

A la pregunta RGE núm. 4476/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a UVI
mòbil del 061 a Menorca (III). (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quines mesures es pensen adoptar per part de la
Conselleria de Salut per evitar que es faci un trasllat amb UVI
mòbil del 061 a Menorca sense l'equip humà necessari?

El 061 compta des de la seva creació amb protocols mèdics
que preveuen el tipus de recurs i d'equipament que s'ha de
desplaçar en cada situació, en funció de la gravetat i les
característiques pròpies del cas i el seu entorn. En cadascun
dels casos, un cop definit el nivell de recurs, es desplaça l'equip
humà que es considera necessari i adequat, que pot estar format
per tècnic, infermer i metge; per tècnics i infermer; per tècnics
i metge o només tècnics.

Palma, 17 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
BP)

A la pregunta RGE núm. 4503/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a subhasta d'equips
d'IB3 Televisió (I). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Per quin motiu Televisió de les Illes Balears SA vol
subhastar material divers d'àudio i vídeo, equips d'ilAluminació
i elements d'un pavelló prefabricat, segons s'ha anunciat
recentment?

Amb la subhasta pública del material d'àudio i vídeo i
equips d'ilAluminació del pavelló prefabricat IB3 aconseguirà
un ingrés extraordinari, a la vegada que suposarà un estalvi de
624.972 euros anuals en serveis tècnics.

Un informe de riscos laborals qualifica de "perillós" el
treball dins el pavelló prefabricat.

Santa Ponça, 14 de gener del 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.
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Ordre de Publicació
BQ)

A les preguntes RGE núm. 27/08 a 29/08, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relatives a
campanya "2008, per a les persones" (I a III). (BOPIB núm.
27 de 18 de gener del 2008).

Quin és el cost, quin procediment s'ha seguit i quina
empresa o mitjà de comunicació gestiona la campanya de
publicitat anomenada "2008, per a les persones" que està
realitzant el Govern amb la nova imatge dissenyada per
l'artista Miquel Barceló?

El cost de la campanya és de 86.438 euros (IVA inclòs).

S'ha seguit el procediment regulat pel contracte general de
publicitat del Govern de les Illes Balears.

L'empresa encarregada és Mediterránea Publicidad.

Palma, 18 de gener del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta davant

la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm. 224/08.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 928/08,
presentat per la diputada Hble. Sra. Catalina Palau i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de la pregunta
esmentada, relativa a programa Pequín 2008, publicada al
BOPIB núm. 28, d'1 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE

núm. 3251/07, i obertura del termini de presentació d'esmenes.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer del 2008, havent estat presa en consideració pel
Ple de la cambra en sessió de dia 12 de febrer d'enguany la
proposició de llei esmentada, presentada pel Consell Insular de
Mallorca i relativa a modificació de la Llei 23/2006, de
capitalitat de Palma de Mallorca (BOPIB núm. 22, de 30 de
novembre del 2007), d'acord amb l'establert a l'article 126.4 del
Reglament del Parlament, acorda de trametre aquesta
proposició de llei a la Comissió d'Assumptes Institucionals i
General i obrir el termini perquè s'hi puguin presentar esmenes,

que serà de 15 dies. Aquest termini finalitzarà dia 5 de març
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió

d'Economia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1095/08, presentat pel diputat Hble. Sr. Josep Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, i es dóna per
assabentada de la seva renúncia al càrrec de vicepresident de la
Comissió d'Economia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Canvis a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1096/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i es dóna per
assabentada dels canvis que es relacionen a continuació.

Comissió d'Assumptes Socials
• L'Hble. Sr. Josep Simó Gornés i Hachero substitueix l'Hble.

Sra. Antònia Gener i Bosch.

Comissió d'Economia
• L'Hble. Sra. Carme Castro i Gandasegui substitueix l'Hble.

Sr. Josep Simó Gornés i Hachero.

Comissió d'Ordenació Territorial
• L'Hble. Sra. Catalina Palau i Costa substitueix l'Hble. Sra.

Carme Castro i Gandasegui.

Comissió no permanent de Salut
• L'Hble. Sra. Antònia Gener i Bosch substitueix l'Hble. Sra.

Catalina Palau i Costa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

C)
Horari del Registre del Parlament de les Illes Balears per

a la presentació de documents.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer del 2008, conformement amb l'establert a l'article
94 del Reglament de la Cambra, acorda que el Registre del
Parlament serà obert, amb caràcter ordinari, a efectes de
presentació de documents, de dilluns a divendres de 9 a 14
hores, i que sempre que un termini finalitzi en dissabte, en
passarà automàticament el venciment al dia hàbil següent.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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