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X) RGE núm. 2149/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència de
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I) RGE núm. 1928/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
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de les ajudes a desplaçaments d'equips i esportistes (III). 884
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O) RGE núm. 1776/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de l'aero
taxi i els jets privats entre els esportistes de Balears. 885

P) RGE núm. 1950/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús de
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2021/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan
i Cardona, relativa a tarifes elèctriques especials agrícoles. 885

B) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2467/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, relativa a dotació del traspàs de la competència de justícia. 885

C) A la pregunta RGE núm. 2510/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a presidència de
la Comissió parlamentària d'Hisenda i Pressuposts. 885

D) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2593/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, relativa a mesures provisionals a l'Hospital de Can Misses (I). 886

E) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2594/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, relativa a mesures provisionals a l'Hospital de Can Misses (II). 886

F) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2595/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, relativa a unitat de curta estada a l'Hospital de Can Misses. 886

G) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2627/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, relativa a model d'Administració de justícia a les Balears. 886

H) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2628/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, relativa a darreres intervencions del Ministeri de Justícia a Balears. 886

I) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2630/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, relativa a manca de mitjans dels professionals de l'Administració de justícia. 886

J) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2631/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, relativa a fuita de jutges i personal judicial a les Illes Balears. 887

K) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2633/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, relativa a recursos per a l'Institut de Medicina Legal. 887

L) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2634/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, relativa a nova oficina judicial en el partit judicial de Palma de Mallorca. 887

M) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2708/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, relativa a nou centre de salut a Ciutadella. 887

N) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2709/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, relativa a ubicació del segon centre de salut a Ciutadella. 888

O) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2805/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep S.
Gornés i Hachero, relativa a creació del Servei d'arxius, museus i biblioteques. 888

P) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2806/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep S.
Gornés i Hachero, relativa a gestió de museus, biblioteques i arxius. 888

Q) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2807/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep S.
Gornés i Hachero, relativa a retorn del patrimoni arqueològic que actualment està fora de les Illes Balears. 889

R) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2809/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme
Feliu i Álvarez de Sotomayor, relativa a actuacions en relació a la problemàtica de l'alcohol. 889

S) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2951/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, relativa a centre de salut de Vila. 889

T) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2952/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, relativa a director d'atenció primària de l'àrea de salut d'Eivissa. 889
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U) A la pregunta RGE núm. 4263/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a convenis amb
l'Estat per a infraestructures turístiques. 890

V) A la pregunta RGE núm. 4264/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a aposta nítida pel
turisme hoteler. 890

X) A la pregunta RGE núm. 4266/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a actuacions
d'esponjament. 890

Y) A la pregunta RGE núm. 4267/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a regulació del tot
inclòs. 890

Z) A la pregunta RGE núm. 4268/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a zones madures a
Mallorca. 891

AA) A la pregunta RGE núm. 4269/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a zones madures
a Menorca. 891

AB) A la pregunta RGE núm. 4270/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a zones madures
a Eivissa. 891

AC) A la pregunta RGE núm. 4268/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a zones madures
a Formentera. 891

AD) A la pregunta RGE núm. 4461/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Pla
industrial (I). 891

AE) A la pregunta RGE núm. 4462/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Pla industrial
(II). 892

AF) A la pregunta RGE núm. 4463/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Pla industrial
(III). 892

AG) A la pregunta RGE núm. 4464/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a impuls del
sector de la joieria. 892

AH) A la pregunta RGE núm. 4465/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a suport a
la fira Eurobijoux. 892

AI) A la pregunta RGE núm. 4488/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a pla d'internacionalització.
892

AJ) A la pregunta RGE núm. 4525/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a expedients
sancionadors de turisme (IV). 893

AK) A la pregunta RGE núm. 4526/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a expedients
sancionadors de turisme (III). 893

AL) A la pregunta RGE núm. 4528/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a expedients
sancionadors de turisme (I). 893

AM) A la pregunta RGE núm. 4529/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a expedients
sancionadors de turisme (II). 893

AN) A la pregunta RGE núm. 7/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a lapsus d'enteniment.
894

AO) A la pregunta RGE núm. 9/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a instalAlacions de plaques
solars a centres educatius (II). 894

AP) A les preguntes RGE núm. 279/08, 280/08, 281/08, 282/08, 283/08, 284/08, 285/08 i 286/08, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Serra i Torres, relatives a criteris de participació als programes d'IB3 televisió i ràdio. 894
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 1754/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient. 894

B) RGE núm. 1811/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient. 894

3.17. INFORMACIÓ

A) Rectificació del text de la Moció RGE núm. 1661/08 (BOPIB núm. 32, de 29 de febrer del 2008). 895

B) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials per a la Proposició no de llei RGE núm. 440/08. 895

C) Proposta al Ple de la Cambra de tramitació directa i en lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 1901/08, de crèdit
extraordinari per a subvencions electorals. 895

4. INFORMACIONS

A) Resolució de Presidència per la qual es regula la designació de senadors per la comunitat autònoma. 895



866 BOPIB núm. 33 -  14 de març del 2008

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer del 2008, procedí a votar el text de la Moció RGE
núm. 4211/07, relativa a residències a Eivissa, que fou
debatuda a la sessió plenària de dia 5 de febrer i que, per
manca de quòrum, no pogué ser sotmesa a votació a les
sessions dels dies 5, 12 i 19 de febrer, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a tornar les competències en matèria de
residències al Consell Insular d'Eivissa mitjançant el Consorci
de gestió sociosanitària.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar i posar en marxa adequadament les
residències de S. Jordi i S. Antoni en el termini més breu
possible.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les gestions oportunes per millorar
l'oferta formativa de l'àrea sociosanitària a Eivissa.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar la diversificació de les polítiques de
dependència."

A la seu del Parlament, 27 de febrer del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de març del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 390/08,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat ciutadana.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble..
Sra. Consellera d'Interior, María de los Ángeles Leciñena i
Esteban.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt;
l'Hble. Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina; l'HBle. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'HBle. Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Carme
Feliu i Álvarez de Sotomayor i María de los Ángeles Leciñena
i Esteban.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 12 de març 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 26

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1636/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a parador turístic a
l'Hospital Verge de Montetoro de Menorca. (BOPIB 31, de 22
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 12 de març 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 26

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1637/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes al sector agrari. (BOPIB 31, de 22 de
febrer del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.



BOPIB núm. 33 -  14 de març del 2008 867

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1638/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni per a la neteja de
torrents. (BOPIB 31, de 22 de febrer del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març 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 26

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1647/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a evolució de les condicions de
treball dels metges. (BOPIB 31, de 22 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 12 de març 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 26

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1626/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Marian Suárez i Ferreiro, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a ràtio de població dels metges
d'atenció primària. (BOPIB 31, de 22 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 12 de març 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 26

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1639/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a signatura del conveni
ferroviari. (BOPIB 31, de 22 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 12 de març 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 26

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1646/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a protecció i conservació de les
restes arqueològiques. (BOPIB 31, de 22 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 12 de març 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 26

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1648/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a primera hipoteca. (BOPIB
31, de 22 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 12 de març 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 26

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1649/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a recepció de la TDT a les Illes
Balears. (BOPIB 31, de 22 de febrer del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
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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 26

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1635/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
característiques del nou sistema  tarifari integrat. (BOPIB 31,
de 22 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 12 de març 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 26

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1644/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a equip tècnic del Palma Arena.
(BOPIB 31, de 22 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 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1641/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació actual de la justícia a
les Illes Balears. (BOPIB 31, de 22 de febrer del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer del 2008, rebutjà l'Esmena a la totalitat RGE núm.
892/08, del Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei RGE
núm. 60/08, de mesures urgents destinades a l'obtenció de sòl
per a habitatges de protecció pública. (BOPIB núm. 27, de 18
del gener del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer del 2008, rebutjà la Moció RGE núm. 1165/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta d'actuacions
davant la crisi de confiança actual. (BOPIB núm. 31, de 22 de
febrer del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta RGE núm. 1640/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer del 2008, va decaure la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan, del Grup



BOPIB núm. 33 -  14 de març del 2008 869

Parlamentari Popular, relativa a construcció del nou edifici dels
jutjats a Eivissa (BOPIB núm. 31, de 22 de febrer d'enguany),
atesa l'absència d'aquest diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 28 de febrer del 2008, procedí a
debatre conjuntament els textos de les Proposicions no de llei
RGE núm. 2790/07 i 2821/07, relatives a mesures de protecció
de la tonyina vermella, amb l'esmena RGE núm. 1731/08, del
Grup Parlamentari Socialista, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat que en l’àmbit del Reial Decret 1315/1997, d’1 d’agost,
prohibeixi la pesca d’encerclament per a la tonyina (Thunnus
Thynnus Thynnus) i qualsevol art de pesca, excepte les
tradicionals i artesanes, tant de parada (almadrava,
almadravilla, tonaira, ...) i/o d’ham, (curricà, grumeig, ...).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat per tal que en l’àmbit del Reial Decret 1315/1997, d’1
d’agost, delimiti una zona de veda permanent per a la tonyina
(Thunnus Thynnus Thynnus) que coincideixi amb l’àrea de
reproducció situada aproximadament al sud de l’illa de
Formentera, on estarà prohibida la pesca, amb qualsevol
tècnica, de la tonyina a qualsevol època de l’any.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que es dirigeixi a la Unió Europea perquè l’àrea
esmentada als apartats 1 i 2 anteriors s’inclogui a les zones
protegides de pesca comunitàries que preveu l’article 6 del
Reglament CE 1967/2006 del Consell, de 21 de desembre.”

A la seu del Parlament, 28 de febrer del 2008.
La secretària:
Esperança Marí i Mayans.
El president:
Josep Maria Costa i Serra.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del 2008, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 2708/07 i 2709/07, de
l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, del Grup
Parlamentari Popular, relatives al nou centre de salut de
Ciutadella. (BOPIB núm. 16, de 26 d'octubre del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 30/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa als
desplaçaments dels malalts menorquins. (BOPIB núm. 27, de
18 de gener del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 2802/07, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fidelitzar els professionals sanitaris. (BOPIB núm. 18, de 2 de
novembre del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

D)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 126/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació de la carrera professional. (BOPIB núm. 28, d'1
de febrer del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 127/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al defensor de l'usuari. (BOPIB núm. 28, d'1 de febrer del
2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 2809/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en relació amb la problemàtica de
l'alcohol. (BOPIB núm. 18, de 2 de novembre del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 2950/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a control de drogues per part de la DGT. (BOPIB núm.
19, de 9 de novembre del 2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 2951/07, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
centre de salut de Vila. (BOPIB núm. 19, de 9 de novembre del
2007).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 129/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei de radioteràpia a l'Hospital d'Eivissa. (BOPIB núm. 28,
d'1 de febrer del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 28 de febrer del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm.  442/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aplicació del conveni colAlectiu del 3r sector.
(BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).
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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 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 28 de febrer del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm.  443/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a suport a la millora d'infraestructures i de
finançament de residències de majors municipals i d'entitats
sense ànim de lucre. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

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 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 28 de febrer del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm.  447/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a colAlaboració del Govern de les Illes Balears
amb els centres de seguiment tècnic esportiu de l'illa d'Eivissa.
(BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

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 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 28 de febrer del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm.  804/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pagament sobre el cost dels desplaçaments
dels membres de les juntes directives de les federacions
esportives de Balears. (BOPIB núm. 29 de 8 de febrer del
2008).

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 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant la Comissió d'Economia RGE núm. 89/08 i de
92/08 a 94/08.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 28 de febrer del 2008, quedaren
ajornades, a causa de l'absència de la consellera que les havia
de contestar, les preguntes esmentades, presentades pel diputat
Hble. Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a preu de la llet, a tarifes elèctriques especials
agrícoles, a extracció de corall vermell i a mesures per a la
sequera, respectivament (BOPIB núm. 28, d'1 de febrer
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 12 de març del 2008, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 1901/08, de crèdit extraordinari per a
subvencions electorals.
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Així mateix, d'acord amb l'establert a l'article 140.1 del
Reglament de la Cambra, la Mesa acorda de sotmetre a
audiència de la Junta de Portaveus la solAlicitud de tramitació
directa i en lectura única d'aquest projecte.

Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern
de les Illes Balears

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern de les Illes Balears, en sessió de 15
de febrer del 2008, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

13. Acord d'aprovació i tramesa al Parlament del
Projecte de llei de crèdit extraordinari per a subvencions
electorals.

A proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació,
el Consell de Govern adopta l'acord següent;

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de crèdit extraordinari per
a subvencions electorals, que s'adjunta a aquest acord, amb
motiu de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als
consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, que varen
tenir lloc el 27 de maig del 2007.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el Projecte de
llei de crèdit extraordinari per a subvencions electorals i,
d'acord amb l'article 140 del Reglament de la cambra, solAlicitar
a la Mesa del Parlament que n'acordi la tramitació directa i per
lectura única, si no creu convenient."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

Palma, 15 de febrer del 2008.
El secretari del Consell de Govern.
Vist i plau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

PER A SUBVENCIONS ELECTORALS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que la
comunitat autònoma de les Illes Balears ha de subvencionar les
despeses electorals d’acord amb el procediment previst i que,
durant el mes següent a la tramesa de l’informe de la
Sindicatura de Comptes, el Consell de Govern ha de presentar
al Parlament de les Illes Balears un projecte de llei de crèdit
extraordinari per l’import de les subvencions que s’hagin
d’adjudicar, subvencions que s’han de fer efectives durant els
cent dies posteriors a l’aprovació de la llei pel Parlament.

Atès que la Sindicatura de Comptes ha presentat l’informe
de fiscalització de la comptabilitat electoral corresponent a les
eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars

de Mallorca, Menorca i Eivissa, que varen tenir lloc el 27 de
maig del 2007, informe que el Consell de la Sindicatura va
aprovar el 29 de novembre del 2007, en relació amb els
ingressos i les despeses electorals de partits, federacions,
coalicions o agrupacions que participaven en les eleccions
esmentades, se sotmet a l’aprovació del Parlament aquesta llei
de crèdit extraordinari per atendre les subvencions que s’han
d’abonar a les formacions polítiques alAludides.

Article 1
Import de les subvencions

Per atendre l’import de les subvencions que s’han
d’adjudicar a partits, federacions, coalicions o agrupacions
d’electors que concorregueren a les eleccions al Parlament de
les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, Menorca i
Eivissa del 27 de maig del 2007, amb dret a subvenció
electoral, segons el que disposa l’article 29 de la Llei 8/1986,
de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i tenint en compte les bestretes ja atorgades, es
concedeix un crèdit extraordinari en l’estat de despeses dels
vigents pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per un import de 2.154.717,53 euros, amb càrrec
a la partida pressupostària 11201 G/463D01/ 48001.00.

Article 2
Finançament

El finançament d’aquest crèdit extraordinari es farà
mitjançant la diferència entre el romanent líquid de tresoreria
de l’exercici del 2007 i les incorporacions de crèdit realitzades
en l’exercici del 2008. En el cas que aquesta diferència no fos
suficient, serien minorats els crèdits del pressupost de despeses
que menys perjudici causin al servei públic, fins a la quantia
necessària.

Article 3
Concessió i reintegrament

El Consell de Govern de les Illes Balears ha d’adoptar els
acords necessaris per concedir les subvencions electorals que
pertoquin a cada partit, federació, coalició o agrupació
d’electors, i ha d’exigir el reintegrament a la Hisenda pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els casos que
pertoquin, d’acord amb l’informe de la Sindicatura de Comptes
de fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al
Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de
Mallorca, Menorca i Eivissa del 27 de maig del 2007.

Disposició final única

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 15 de febrer del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.
El president:
Francesc Antich i Oliver.
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3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1968/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern de les Illes Balears duta
a terme des de la Conselleria de Presidència, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa de 12 de març del 2008).

Palma, a 12 de març 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general del Govern de les Illes Balears duta a
terme des de la Conselleria de Presidència.

Així mateix, d'acord amb el que disposen els articles 95 i
següents del Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari
Popular solAlicita l'aplicació del procediment d'urgència a
aquesta iniciativa atesa la importància de conèixer el més aviat
possible les actuacions que s'estan duent a terme per a la
projecció de la comunitat autònoma fora de l'àmbit del nostre
territori.

Des de la Conselleria de Presidència es porten diferents
àrees polítiques entre les quals destaca la projecció a l'exterior
de les Illes Balears, tasca de vital importància tant per
promoure el coneixement de la nostra comunitat autònoma com
per mantenir una relació contínua de la nostra comunitat amb
les comunitats balears ubicades fora de la nostra terra. Per tant,
atès l'interès de conèixer les diferents actuacions que s'han
portat a terme, així com els recursos dels quals disposa aquesta
conselleria per dur a terme aquesta tasca, el Grup Parlamentari
Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació amb
la política general del Govern que es porta des d'aquesta àrea
a través de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 7 de març del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1753/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 390/08, relativa a
actuacions en matèria de seguretat ciutadana. (Mesa de 12 de
març del 2008).

Palma, a 12 de març 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 la moció següent, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 390/08, relativa a actuacions en
matèria de seguretat ciutadana.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Govern central l'homologació
del plus d'insularitat dels membres dels cossos i forces de
seguretat a les Illes Balears amb el que tenen a les Illes
Canàries, a fi d'aconseguir una major estabilitat a les plantilles
d'aquests cossos a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Govern central un desplegament
actualitzat tant en el nombre de quarters i comissaries com en
el nombre de membres d'ambdós cossos de seguretat (Guàrdia
Civil i Policia) a les Illes Balears, tenint en compte no tan sols
el nombre de residents a les Illes Balears sinó també l'alt
nombre de visitants, per als quals també es precisa un servei de
seguretat idèntic (tal i com preveu la Constitució) al que reben
els residents a les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Govern central un pla
d'inversions per adequar les infraestructures que els cossos i les
forces de seguretat de l'Estat precisen a les Balears, no tan sols
en edificis, sinó també quant a habitatges, mitjans de transport,
comunicacions, etc., tenint en compte les necessitats de la
planta actual, així com les que derivin del punt segon d'aquest
document.

Palma, a 28 de febrer del 2008.
La portaveu:
Rosa Maria Estarás i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1767/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contracte de Quatre Vents Comunicació. (Mesa de 12 de
març del 2008).

RGE núm. 1768/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pacients de Menorca derivats a la Clínica Menorca de
Ciutadella. (Mesa de 12 de març del 2008).
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RGE núm. 1769/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a demora mitjana per a consultes de neurologia. (Mesa de 12
de març del 2008).

RGE núm. 1770/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a demora mitjana per a consultes de cardiologia. (Mesa de 12
de març del 2008).

RGE núm. 1771/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a demora mitjana per a consultes d'endocrinologia. (Mesa de
12 de març del 2008).

RGE núm. 1951/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a despesa del Centre de salut de Cap de Creus a Menorca.
(Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1952/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla de pediatres i metges de família (I). (Mesa de 12 de
març del 2008).

RGE núm. 1953/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla de pediatres i metges de família (II). (Mesa de 12 de
març del 2008).

RGE núm. 1954/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla de pediatres i metges de família (III). (Mesa de 12 de
març del 2008).

RGE núm. 1955/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla de pediatres i metges de família (IV). (Mesa de 12 de
març del 2008).

RGE núm. 1956/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla de pediatres i metges de família (V). (Mesa de 12 de
març del 2008).

RGE núm. 1957/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plantilla de pediatres i metges de família (VI). (Mesa de 12 de
març del 2008).

RGE núm. 1958/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçaments de malalts a Son Dureta. (Mesa de 12 de març
del 2008).

RGE núm. 1959/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Centre de salut al barri de Sa Colomina. (Mesa de 12 de març
del 2008).

RGE núm. 1960/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinador del 061 a Eivissa. (Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1961/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a currículum
vitae del director general d'IB3. (Mesa de 12 de març del
2008).

RGE núm. 1962/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
d'accions d'esport. (Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1963/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
promoció d'esports. (Mesa de 12 de març del 2008).

Palma, a 12 de març 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 al conseller de Salut del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Des de l'1 de gener del 2008 la Conselleria de Salut té
contractat a Menorca el gabinet Quatre Vents Comunicació per
a les relacions amb la premsa. Quin cost representa per a l'erari
del Govern? A quina partida pressupostària es computa?

Palma, a 25 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericordia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de pacients de les poblacions de Maó, Es Castell,
Sant Lluís i Alaior han estat derivats a la Clínica Menorca de
Ciutadella per realitzar ecografies i mamografies? Quantes
persones han acceptat la proposta?

Palma, a 25 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericordia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Salut del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la demora mitjana per a consultes de l'especialitat
de neurologia?

Palma, a 25 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericordia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la demora mitjana per a consultes de l'especialitat
de cardiologia?

Palma, a 25 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericordia Sugrañes i Barenys.

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 conseller de Salut del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la demora mitjana per a consultes de l'especialitat
d'endocrinologia?

Palma, a 25 de febrer del 2008.
La diputada:
Misericordia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Hi ha una partida pressupostària assignada per afrontar les
despeses del Centre de salut de Cap de Creus a Menorca?
Quina quantitat s'assignà per a la construcció de l'esmentat
centre?

Palma, a 10 de març del 2008.
La diputada:
Misericordia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quina partida pressupostària es preveu l'augment de
plantilla de pediatres i metges de família del Centre de salut
Canal Salat de Ciutadella?

Palma, a 7 de març 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Està aprovat, a data de formulació d'aquesta pregunta,
l'augment de plantilla de pediatres i metges de família per al
Centre de salut Canal Salat de Ciutadella?

Palma, a 7 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants pediatres fan feina al Centre de salut Canal Salat de
Ciutadella en data de 28 de febrer del 2008?

Palma, a 7 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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 escrita.

Quin nombre de pacients té adscrits cada pediatre del
Centre de salut Canal Salat de Ciutadella? Indicau-ho per
pediatre.
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Palma, a 7 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants metges de família feien feina al Centre de salut
Canal Salat de Ciutadella en data de 28 de febrer del 2008?

Palma, a 7 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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

Quin nombre de pacients té adscrits cada metge de família
del Centre de salut Canal Salat de Ciutadella? Indicau-ho per
cada metge.

Palma, a 7 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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

Quan i com pensa el Govern revisar la quantia de les
compensacions per al desplaçament de pacients i acompanyants
des de les illes menors a l'Hospital Son Dureta?

Palma, a 7 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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

Quines gestions s'han fet amb l'Ajuntament d'Eivissa per a
la cessió d'un solar per tal de construir un centre de salut en el
barri de Sa Colomina?

Palma, a 6 de març del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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

Per què a dia d'avui no hi ha coordinador del 061 a l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 6 de març del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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, el diputat
sotasignant formula a l'EPRTVIB, IB3 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quins considera que són els principals mèrits relacionats
amb el curriculum vitae del director general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears per ocupar el seu càrrec?

Palma, a 5 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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, el diputat
sotasignant formula a l'EPRTVIB, IB3 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser el cost total de totes les accions portades a
terme relacionades amb la retransmissió del partit Mallorca-
Getafe a IB3 Televisió?

Palma, a 5 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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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, el diputat
sotasignant formula a l'EPRTVIB, IB3 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el cost de les accions de màrqueting o relacionades
amb la promoció de l'àmbit esportiu que porta a terme
actualment l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 5 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1810/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla de
sostenibilitat de la costa. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1833/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
Escola Balear de l'Esport. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1836/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a mesures per a la reducció de
professorat interí. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1878/08, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resultats electorals. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1879/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
sanejament. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de
12 de març del 2008).

RGE núm. 1880/08, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons
de cooperació. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa
de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1881/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
liberalització del sòl. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1882/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco J. Fiol
i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suspensió de la II edició de l'Art Colònia a Palma. (Ratificació
de l'admissió per delegació, Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1883/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manteniment de la base d'Spanair a les Illes Balears.
(Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 12 de març
del 2008).

RGE núm. 1884/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
entrada en funcionament dels 24 llits que el conseller va
prometre per a l'Hospital de Can Misses. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1885/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vaga de metges a Menorca. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1886/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vaga dels metges a les Illes Balears. (Ratificació de l'admissió
per delegació, Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1887/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a crítics de la Llei d'habitatge. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 12 de març del 2008).

Palma, a 12 de març 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.

Quina opinió li mereix al conseller de Medi Ambient el Pla
de sostenibilitat de la costa que va presentar el Ministeri de
Medi Ambient?

Palma, a 3 de març 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.

Dins els programes de tecnificació de l'escola Balear de
l'Esport s'ha creat algun nou nucli d'entrenament a les illes
menors?
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Palma, a 4 de març del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures té previstes la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears per tal de reduir el
percentatge de professors interins als centres educatius?

Palma, a 5 de març del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com afectarà el resultat electoral del proppassat dia 9 a les
Illes Balears?

Palma, a 5 de març del 2008.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el Pla de sanejament del Govern de les Illes Balears té
previst l'impost conegut com cèntim sanitari que estava previst
en el Pla de sanejament de l'anterior govern del Partit Popular?

Palma, a 5 de març del 2008.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el punt 7.3 del Pla director de cooperació qualifica
els fons de cooperació de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera d'actors de la cooperació de les Illes Balears,
quines són les línies de colAlaboració de la conselleria amb els
tres fons?

Palma, a 5 de març del 2008.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

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.

Considera el conseller d'Habitatge i Obres Públiques que la
liberalització completa del sòl defensada pel PP solucionaria el
problema de l'habitatge a Espanya?

Palma, a 5 de març del 2008.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

Quina opinió li mereix a la consellera d'Educació i Cultura
la suspensió de la II edició d'Art Colònia a Palma?

Palma, a 19 de febrer del 2008.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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.

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears per tal
de garantir que Spanair mantingui la seva base a les Illes
Balears?

Palma, a 4 de març del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
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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.

Per què encara no han entrat en funcionament els 24 llits
que el Sr. Conseller de Salut va prometre en el mes de setembre
i que s'habilitaran a la tercera planta de l'Hospital de Can
Misses d'Eivissa?

Palma, a 25 de febrer del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines conseqüències considera el conseller de Salut i
Consum que ha tingut per als pacients o malalts de l'illa de
Menorca la vaga de metges de fa uns dies?

Palma, a 5 de febrer del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Per quins motius creu el conseller de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears que els ciutadans de les Illes
Balears pateixen una vaga de facultatius per primera vegada
d'ençà que es reberen les transferències?

Palma, a 4 de març del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.

Pensa el Molt Hble. Sr. President del Govern que aquells
que critiquen la Llei d'habitatge tenen les butxaques plenes?

Palma, a 4 de març del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

Ordre de Publicació

RGE núm. 2138/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
gestió sostenible de la demanda de l'aigua. (Mesa de 12 de
març del 2008).

RGE núm. 2139/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
LLauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a energies renovables. (Mesa
de 12 de març del 2008).

RGE núm. 2140/08, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lladó i Pol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espai
europeu d'educació superior. (Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 2141/08, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ampliació de les ZEPA. (Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 2142/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procés de valoració dels beneficiaris de la Llei de
dependència. (Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 2143/08, de l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús i
difusió del software lliure. (Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 2146/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportació extra promesa pel president del Govern de les Illes
Balears a la Conselleria d'Esports i Joventut. (Mesa de 12 de
març del 2008).

RGE núm. 2147/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a obra de la variant de Ferreries. (Mesa de 12 de març del
2008).

RGE núm. 2148/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obres de transvasament de Sa Costera. (Mesa de 12 de març
del 2008).

RGE núm. 2149/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sentència de l'Audiència Provincial de Sevilla en relació amb
l'assignatura d'educación per a la ciudadanía. (Mesa de 12 de
març del 2008).

RGE núm. 2150/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a postura del CES davant els projectes i les normes aprovats
pel Consell de Govern. (Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 2151/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
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a calendari en relació amb els compromisos anunciats pel
president Rodríguez Zapatero. (Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 2152/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora
del finançament de les Illes Balears. (Mesa de 12 de març del
2008).

Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Quines són les actuacions que preveu la Conselleria de
Medi Ambient en relació amb la gestió sostenible de la
demanda de l'aigua a les Illes Balears?

Palma, a 12 de març del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

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

Quines actuacions té previstes el Govern per al foment i la
regulació de les energies renovables?

Palma, a 12 de març del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel LLauger i Rosselló.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines previsions té la Conselleria d'Educació i Cultura per
a la incorporació a l'espai europeu d'educació superior?

Palma, a 12 de març del 2008.
La diputada:
Francesca Lladó i Pol.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina ha estat l'actuació de la Conselleria de Medi Ambient
respecte de l'ampliació de les ZEPA de Menorca complint la
sentència de la Unió Europea?

Palma, a 12 de març del 2008.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

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

Quines actuacions ha fet la Conselleria d'Afers Socials per
agilitar el procés de valoració dels possibles beneficiaris de les
prestacions de la Llei de dependència?

Palma, a 12 de març del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Es preveu des de la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació impulsar accions per afavorir l'ús i la difusió del
software lliure a la nostra comunitat?

Palma, a 12 de març del 2008.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Sap ja el conseller d'Esports i Joventut en quina data del
present exercici pressupostari podrà disposar de l'aportació
extra que li va prometre el Molt Hble. Sr. President del Govern
de les Illes Balears?
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Palma, a 12 de març del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina és la colAlaboració que mantenen el Govern de les
Illes Balears i el Consell de Menorca per al desenvolupament
de l'obra anomenada "variant de Ferreries"?

Palma, a 12 de març del 2008.
La diputada:
Misericordia 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 al conseller de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.

Com es troben en aquest moment les obres de
transvasament de Sa Costera que havien de finalitzar el mes de
gener d'enguany?

Palma, a 12 de març del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

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

Quina opinió té la consellera d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears de la sentència de l'Audiència
Provincial de Sevilla en relació amb l'assignatura educación
para la ciudadanía?

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

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, el diputat

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

Quina opinió li mereix al conseller de Presidència la postura
de la Comissió Permanent del Consell Econòmic i Social
davant les recents normes i projectes aprovats pel Consell de
Govern?

Palma, a 11 de març del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin calendari pot presentar el president del Govern en
relació amb els compromisos anunciats pel president Rodríguez
Zapatero?

Palma, a 11 de març del 2008.
La diputada:
María Rosa Estarás i Ferragut.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines passes pensa fer el Govern de les Illes Balears
davant el nou govern de l'Estat que s'ha de constituir de cara a
aconseguir una millora substancial en el finançament autonòmic
per a les nostres illes?

Palma, a 12 de març del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1904/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
dels programes d'IB3 Televisió de producció aliena, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 6
de març del 2008).
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RGE núm. 1905/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
dels programes de producció pròpia d'IB3 Televisió, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 6
de març del 2008).

RGE núm. 1906/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
dels programes esportius d'IB3 Televisió, a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 6 de març del 2008).

RGE núm. 1907/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa
dels programes i convenis relacionats amb l'esport d'IB3
Televisió, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears de 6 de març del 2008).

RGE núm. 1904/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'audiència, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears de 6 de març del 2008).

RGE núm. 1909/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de
neutralitat, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears de 6 de març del 2008).

RGE núm. 1926/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a doblatge en català, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears de 6 de març del 2008).

RGE núm. 1927/08, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
eleccions generals a IB3, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears de 6 de març del 2008).

RGE núm. 1928/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ingressos publicitaris a IB3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 6 de març del 2008).

RGE núm. 1929/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Coll
i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IBSat
per TDT, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears de 6 de març del 2008).

Palma, a 12 de març 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 i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears,
el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió.

Quin és el cost dels programes de producció aliena que té
actualment IB3 Televisió?

Palma, a 5 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears,
el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió.

Quin és el cost dels programes de producció pròpia que té
actualment IB3 Televisió?

Palma, a 5 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears,
el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió.

Quin és el cost de la programació de futbol d'IB3 Televisió?

Palma, a 5 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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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 i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears,
el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió.

Quin és el cost dels convenis que té actualment IB3
Televisió per fer possible les retransmissions de futbol?

Palma, a 5 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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 i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears,
el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió.

Quines són les dades d'audiència que té actualment IB3
Televisió?

Palma, a 5 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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 i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears,
el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió.

Quin són els criteris que fan possible la neutralitat als
programes de debat d'IB3 Televisió?

Palma, a 5 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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 i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears,

el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió.

Quines són les noves produccions que ja es doblen al català
a les Illes Balears?

Palma, a 6 de març del 2008.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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 i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears,
el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió.

Quin seguiment ha fet IB3 de les eleccions generals?

Palma, a 6 de març del 2008.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

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 i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears,
la diputada sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió.

Quines mesures s'han dut a terme per augmentar els
ingressos publicitaris de l'ens públic de ràdio i televisió IB3?

Palma, a 6 de març del 2008.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

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 i la Resolució de
Presidència reguladora del funcionament de la Comissió de
control parlamentari sobre Radiotelevisió de les Illes Balears,
el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió.

Pot explicar a la comissió la posada en marxa d'IBSat per
TDT?
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Palma, a 6 de març del 2008.
El diputat:
Miquel A. Coll i Canyelles.

Ordre de Publicació

RGE núm. 1772/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import màxim de les ajudes a desplaçaments d'equips i
esportistes, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1773/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import màxim de les ajudes a desplaçaments d'equips i
esportistes (II), a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1774/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import màxim de les ajudes a desplaçaments d'equips i
esportistes (III), a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1775/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import màxim de les ajudes a desplaçaments d'equips i
esportistes (IV), a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1776/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
foment de l'aero taxi i els jets privats entre els esportistes de
Balears, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports. (Mesa de 12 de març del 2008).

RGE núm. 1950/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús de
l'Hospital de Can Misses quan s'hagi construït el nou hospital,
a contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa
de 12 de març del 2008).

Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

En relació amb la Resolució núm. 2296, de 6 de febrer, del
conseller d'esports i Joventut, per la qual s'aproven les bases de
la convocatòria de subvencions per als desplaçaments a la
península d'equips i esportistes de Balears a competicions
d'àmbit estatal, per quina raó es treu aquesta convocatòria
corresponent a desplaçaments del 2008 amb un import màxim

de 614.000 euros que és la suma d'una partida del pressupost
del 2008 i d'una altra del pressupost del 2009?

Palma, a 25 de febrer del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

En relació amb la Resolució núm. 2296, de 6 de febrer, del
conseller d'esports i Joventut, per la qual s'aproven les bases de
la convocatòria de subvencions per als desplaçaments a la
península d'equips i esportistes de Balears a competicions
d'àmbit estatal, quina és l'aportació que prové, a l'any 2008,
dels pressuposts generals de l'Estat per a aquest concepte?

Palma, a 25 de febrer del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

A la Resolució núm. 2296, de 6 de febrer, del conseller
d'esports i Joventut, per la qual s'aproven les bases de la
convocatòria de subvencions per als desplaçaments a la
península d'equips i esportistes de Balears a competicions
d'àmbit estatal, s'indica que podran accedir a aquestes ajudes
els esportistes de Balears de les categories juvenil, junior,
senior i/o absoluta, especificant que la categoria juvenil es
considera a partir del 17 anys. Com pensa subvencionar el
Govern de les Illes Balears els desplaçaments d'esportistes
d'alguna d'aquestes categories que encara no hagin complert els
17 anys que requereix aquesta resolució?

Palma, a 25 de febrer del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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A la Resolució núm. 2296, de 6 de febrer, del conseller
d'esports i Joventut, per la qual s'aproven les bases de la
convocatòria de subvencions per als desplaçaments a la
península d'equips i esportistes de Balears a competicions
d'àmbit estatal, a l'apartat 1.4 s'estableix que en el cas d'equip,
podran viatjar amb subvenció el nombre màxim de jugadors
inscrits a l'acta, més un delegat i dos entrenadors. Què passarà
amb els entrenadors i delegats d'esportistes individuals? Podran
optar per la subvenció o l'esportista ha de viatjar sol?

Palma, a 25 de febrer del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Té el conseller d'Esports i Joventut del Govern de les Illes
Balears la intenció de fomentar l'ús de l'aerotaxi i dels jets
privats entre els esportistes de Balears per poder assistir a les
seves competicions fora de la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 25 de febrer del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Quin és es donarà a l'actual Hospital de Can Misses a
Eivissa quan estigui construït el nou hospital?

Palma, a 6 de març del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2021/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a tarifes elèctriques
especials agrícoles. (BOPIB núm. 12 de 12 de setembre del
2007).

Ha previst el Govern prendre alguna iniciativa per tal
d'aconseguir que les tarifes elèctriques per als agricultors
(especialment el regadiu) es mantinguin de manera definitiva?

En aquest moment hi ha una pròrroga fins a l'1 de juliol del
2008 i els sectors implicats, amb la colAlaboració del ministeri,
estan negociant una solució. El Govern decidirà si és necessari
prendre qualque iniciativa en conèixer el resultat d'aquestes
converses, sempre en el marc de la legislació de la Unió
Europea.

Palma, 31 de gener del 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2467/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a dotació del
traspàs de la competència de justícia. (BOPIB núm. 15 de 19
d'octubre del 2007).

Quina és la quantitat anual en què es preveu que vagi dotat
aquest traspàs de la competència de justícia?

No es pot preveure a priori una valoració de les càrregues
financeres del traspàs dels mitjans personals i materials al
servei de l'Administració de justícia sense concretar abans, en
el transcurs de la negociació i de comú acord entre les dues
administracions que hi estan implicades, les funcions i els
serveis que s'han d'assumir, les necessitats d'inversió en
infraestructures, edificis, seus d'òrgans judicials i tecnologies
de la informació de l'Administració de justícia a la comunitat
autònoma, com també els nous requeriments de finançament
que es derivaran de la posada en funcionament efectiu de la
nova oficina judicial.

Palma, 13 de febrer del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 2510/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
presidència de la Comissió parlamentària d'Hisenda i
Pressuposts. (BOPIB núm. 15 de 19 d'octubre del 2007).

Donat que vostè és el responsable de les relacions amb el
Parlament de les Illes Balears, està d'acord a donar la
presidència de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts al Grup
Parlamentari Popular, tal i com era tradició al Parlament?
Considera que és aquest un costum que no s'hauria d'haver
perdut?

Els interrogants que suscita el Sr. Diputat ja han estat
resolts, en seu parlamentària, a través de la negociació oportuna
entre les formacions polítiques presents a la Cambra.



886 BOPIB núm. 33 -  14 de març del 2008

Palma, 13 de febrer del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2593/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Marián Suárez i Ferreiro, relativa a mesures
provisionals a l'Hospital de Can Misses (I). (BOPIB núm. 16
de 26 d'octubre del 2007).

Quan té previst la conselleria iniciar les obres d'ampliació
de 24 nous llits a l'Hospital de Can Misses?

Està previst iniciar les obres d'ampliació de 24 nous llits a
l'Hospital de Can Misses en el primer quadrimestre d'aquest
any.

Palma, 1 de febrer del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2594/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Marián Suárez i Ferreiro, relativa a mesures
provisionals a l'Hospital de Can Misses (II). (BOPIB núm. 16
de 26 d'octubre del 2007).

Quan té previst la conselleria iniciar les obres d'ampliació
del Servei d'Urgències?

Està previst iniciar les obres d'ampliació del Servei
d'Urgències en el primer quadrimestre d'aquest any.

Palma, 1 de febrer del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2595/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Marián Suárez i Ferreiro, relativa a unitat de curta
estada a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 16 de 26
d'octubre del 2007).

Té previst la conselleria crear una unitat de curta estada al
Servei d'Urgències de l'Hospital de Can Misses?

Sí, la conselleria té previst crear una unitat de curta estada
al Servei d'Urgències de l'Hospital de Can Misses d'Eivissa.

Palma, 1 de febrer del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2627/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a model
d'Administració de justícia a les Balears. (BOPIB núm. 16 de
26 d'octubre del 2007).

Quin model d'Administració de justícia pensen implantar
a les nostres illes en cas de rebre la transferència de la
competència de justícia?

El Govern de les Illes Balears no considera models ideals
abstractes per a l'Administració de justícia a les Illes Balears,
sinó que pretén aconseguir, quan es materialitzi el traspàs dels
mitjans personals i materials a la comunitat autònoma, una
assignació de recursos adequada que possibiliti, amb la
concertació d'esforços i voluntats de tots els operadors jurídics,
externs i interns, que intervenen en la prestació d'aquest servei
públic, una administració de justícia més eficient i propera,
amb la confiança de la ciutadania. La intenció és aconseguir un
servei públic de justícia de qualitat mitjançant el traspàs dels
mitjans personals i materials adequats i necessaris.

Palma, 13 de febrer del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2628/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a darreres
intervencions del Ministeri de Justícia a Balears. (BOPIB núm.
16 de 26 d'octubre del 2007).

Creu el Govern de les Illes Balears que són suficients les
darreres intervencions del Ministeri de Justícia a
l'Administració de justícia de Balears?

Sense deixar de reconèixer un repunt -especialment en els
darrers anys- de la despesa pública estatal en l'àmbit de
l'Administració de justícia a les Illes Balears, el dèficit històric
en infraestructures que arrossega aquest servei públic a la
nostra comunitat autònoma, juntament amb altres -també
tradicionals- mancances i disfuncions que en condicionen la
prestació, fan insuficient l'assignació de recursos destinats, en
aquests moments, a aquest sector d'activitat administrativa a les
Illes Balears.

Palma, 13 de febrer del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2630/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a manca de
mitjans dels professionals de l'Administració de justícia.
(BOPIB núm. 16 de 26 d'octubre del 2007).
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Està informat el Govern de les Illes Balears de la manca de
mitjans que sofreixen cada dia els professionals de
l'Administració de justícia?

Sí, per això negocia amb l'Administració de l'Estat, en el
marc del procés de transferències, com també ho farà en
qualsevol altre escenari de concertació, perquè els operadors
jurídics, interns i externs, implicats en la prestació del servei
públic de justícia, disposin dels mitjans adequats per dur a
terme les seves funcions.

Palma, 13 de febrer del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2631/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a fuita de
jutges i personal judicial a les Illes Balears. (BOPIB núm. 16
de 26 d'octubre del 2007).

Què pensen fer respecte a la fuita de jutges i de personal
judicial que sofreix l'Administració de Justícia de Balears, que
provoca una quasi paralització de l'activitat judicial?

En principi una precisió: és una desmesura parla de quasi
paralització de l'activitat judicial. En tot cas, no compartim
aquesta afirmació.

Dit això, és cert que el nombre de vacants és important en
determinat cossos judicials. Hi ha molta mobilitat per distintes
causes, probablement complexes i diverses. En alguns casos és
el mateix sistema de carrera. Diferents factors inherents a la
insularitat en poden ser d'altres.

En tot cas és un problema que afecta el sistema judicial en
conjunt, la resolució del qual s'ha de plantejar, conjuntament,
entre diferents instàncies polítiques i institucionals.

Palma, 13 de febrer del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2633/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a recursos
per a l'Institut de Medicina Legal. (BOPIB núm. 16 de 26
d'octubre del 2007).

Fins quan l'Institut de Medicina Legal no gaudirà dels
recursos adients per millorar l'eficiència dels serveis que té
encomanats?

Com sap el Sr. Diputat les despeses de funcionament de
l'Institut de Medicina Legal de les Illes Balears, creat el 1983
com a òrgan tècnic adscrit al Ministeri de Justícia, són
finançades amb càrrec als pressuposts de la Direcció General
de Relacions amb l'Administració de justícia.

En conseqüència la comunitat autònoma, fins que no es
materialitzi el traspàs de l'Administració de justícia, no té cap
atribució per planificar, programar i proveir els mitjans
materials a aquest òrgan auxiliar dels jutjats, els tribunals, les
fiscalies i les oficines del Registre Civil en l'àmbit territorial de
les Illes Balears. No obstant això, el Govern de les Illes Balears
té en compte, en la negociació de les transferències, la
necessitat que l'IML disposi dels recursos adequats per poder
desenvolupar tota la seva potencialitat operativa.

Palma, 13 de febrer del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2634/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a nova
oficina judicial en el partit judicial de Palma de Mallorca.
(BOPIB núm. 16 de 26 d'octubre del 2007).

Quina és la situació de la implantació efectiva de la nova
oficina judicial en el partit judicial de Palma de Mallorca, en
el marc del pla pilot iniciat pel Ministeri de Justícia?

La implantació de la nova oficina judicial en el partit
judicial de Palma segueix el seu curs, amb un cert retard, això
sí, en els calendaris prevists, especialment motivat per la
necessitat d'acomodar espais físics i eines instrumentals,
materials i de formació de personal al servei d'aquest nou
model determinat en la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de
desembre.

En tot cas vull dir-li que el procés de transferències és
degudament coordinat amb el d'implantació de la nova oficina
judicial. És més, la gestió del canvi que ha de suposar el
desplegament efectiu d'aquesta oficina -en tots els àmbits,
logístics i operatius- amb els distints operadors jurídics
implicats i els funcionaris de l'oficina judicial i les
repercussions de tot tipus -presents i futures- en les funcions i
els serveis del traspàs de les quals es negocia, fan del tot
inviable deslligar ambdós processos.

Palma, 13 de febrer del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2708/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a nou centre de salut
a Ciutadella. (BOPIB núm. 16 de 26 d'octubre del 2007).

Té previst la Conselleria de Salut i Consum la construcció
d'un segon centre de salut a Ciutadella de Menorca?
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Estan pendents de finalitzar les o bres en curs en l'actual
centre de Canal Salat, que han suposat una inversió de
2.994.044,25 euros en aquest centre.

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

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

Palma, 1 de febrer del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2709/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a ubicació del segon
centre de salut a Ciutadella. (BOPIB núm. 16 de 26 d'octubre
del 2007).

Ha iniciat la Conselleria de Salut i Consum les
negociacions o converses amb l'ajuntament per fixar la
ubicació d'un segon centre de salut a Ciutadella?

Com a conseqüència de la resposta a la pregunta 2707/07,
no s'ha entrat en contacte amb l'ajuntament per aquest tema.

Palma, 1 de febrer del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2805/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a creació del
Servei d'arxius, museus i biblioteques. (BOPIB núm. 18 de 2
de novembre del 2007).

Quins són els objectius que es pretenen aconseguir amb la
creació del Servei d'arxius, museus i biblioteques anunciat per
la Conselleria d'Educació i Cultura el passat 22 d'octubre del
2007?

Com és sabut, el Govern de les Illes Balears, a través de la
Conselleria d'Educació i Cultura, gestiona els centres de
titularitat estatal següents: el Museu de Mallorca (amb la secció
etnològica de Muro), el Museu de Menorca, el Museu
Arqueològic d'Eivissa i Formentera (amb la secció del museu
monogràfic del Puig dels Molins), la Biblioteca Pública de
Palma, la Biblioteca Pública i Arxiu de Maó i l'Arxiu del Regne
de Mallorca.

El Govern té la potestat normativa en matèria d'arxius,
biblioteques i museus. El Govern és l'interlocutor amb l'Estat
espanyol en matèria d'arxius, biblioteques i museus i la
representativitat quan afecta més d'un ens insular. El Govern,
a través de la Conselleria d'Educació i Cultura, forma part i té
presència a consorcis i/o fundacions de museus, a comissions
tècniques del Ministeri de Cultura i de les administracions
insulars en matèria d'arxius, biblioteques i museus, etc.

L'objectiu de la creació d'aquest servei és, entre d'altres, i
tenint en compte els deures abans descrits, la gestió i
dinamització dels centres culturals adscrits a la Direcció
General de Cultura de la conselleria; modernitzar les seves
infraestructures; protegir el patrimoni museològic, documental
i arxivístic; fer el desplegament normatiu de les lleis en matèria
d'arxius, biblioteques i museus; fomentar el coneixement
d'aquests centres culturals i dels seus fons; potenciar les
relacions i la coordinació amb altres administracions i/o
institucions i/o entitats relacionades amb arxius, biblioteques o
museus.

Palma, 31 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2806/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a gestió de
museus, biblioteques i arxius. (BOPIB núm. 18 de 2 de
novembre del 2007).

Quin és el procés administratiu que segons la consellera
d'Educació i Cultura s'ha de seguir perquè la gestió dels
museus, les biblioteques i els arxius titularitat de l'Estat siguin
transferits als consells insulars respectius?

El procés administratiu que s'ha de seguir perquè la gestió
dels museus, les biblioteques i els arxius titularitat de l'Estat
siguin transferits als consells insulars respectius no l'estableix
la Conselleria d'Educació i Cultura. S'ha de regir per la
legislació vigent. La transferència de la gestió de les
instalAlacions culturals de titularitat estatal no depèn,
exclusivament, de la voluntat del Govern de les Illes Balears i/o
dels consells insulars. Aquests centres són de titularitat estatal
i abans d'iniciar qualsevol acció descentralitzadora s'ha de fer
partícip el Govern d'Espanya.

Jurídicament és viable la cessió de les competències
executives de la comunitat autònoma als consells insulars.
Aquesta transferència s'hauria de materialitzar amb una llei del
Parlament.

Palma, 31 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.
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Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2807/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a retorn del
patrimoni arqueològic que actualment està fora de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 18 de 2 de novembre del 2007).

Quins contactes ha mantingut la Conselleria d'Educació
amb el Govern d'Espanya o amb altres governs autònoms per
aconseguir el retorn del patrimoni arqueològic trobat a les
Illes Balears i que actualment es troba dipositat fora de les
Illes?

La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears es va reunir, el dia 20 de novembre del 2007, amb el
ministre de Cultura, el Sr. Antonio Molina, per tal d'encaminar
el retorn del patrimoni arqueològic trobat a les Illes Balears i
que actualment es troba dipositat fora de les Illes.

Palma, 31 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2809/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, relativa a
actuacions en relació a la problemàtica de l'alcohol. (BOPIB
núm. 18 de 2 de novembre del 2007).

Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria de
Salut i Consum en relació a la problemàtica del consum
d'alcohol a les Illes Balears?

S'està treballant en dos eixos:

1. Prevenció del consum d'alcohol i les seves conseqüències:
- Sensibilització i conscienciació. Oferir a la població

informació verídica, rigorosa i contrastada sobre els efectes de
l'alcohol.

- Elaboració del Pla de salut escolar, eina que pretén que
integri totes les activitats de prevenció d'alcohol i altres
drogues que es realitzin en el medi escolar.

- Promoció de la formació continuada del professorat i
complementar la seva labor amb la intervenció d'experts en
drogodependències.

- Engegada d'un programa de prevenció universal que
pretén oferir informació bàsica sobre alcohol i drogues,
augmentar la percepció del risc i entrenar en habilitats de presa
de decisions.

- Generalització dels programes amb evidència científica i
l'avaluació d'aquests: elaboració d'un procés d'acreditació de
programes i materials de prevenció.

- Programes de reducció de danys associats al consum
d'alcohol en relació amb els accidents de trànsit: programa de
sensibilització sobre els riscs de consumir alcohol i conduir.

- Prevenció i sensibilització dels riscs de consumir alcohol
i altres drogues, dirigit a l'àmbit laboral.

2. Potenciar el tractament de l'abús i la dependència de
l'alcohol:

- Elaboració dels protocols dels programes d'atenció de
l'alcoholisme per als centres d'atenció de drogodependències.

- Formació dels professionals dels centres d'atenció de
drogodependències en intervenció grupal per al tractament de
l'alcoholisme.

- Desenvolupament de programes i protocols de diagnòstic
i intervenció precoç de problemes relacionats amb el consum
d'alcohol i agilitar els circuits de derivació a la xarxa de
tractament específic, en colAlaboració amb el Servei de Salut.

Palma, 1 de febrer del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2951/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a centre de
salut de Vila. (BOPIB núm. 19 de 9 de novembre del 2007).

Quan calcula l'Hble. Sr. Conseller que es pugui posar en
funcionament el centre de salut de Vila a l'Avinguda 8 d'agost?

Una vegada hagin finalitzat els darrers acabats de l'obra en
curs i les connexions del centre, estiguin tramitats els permisos
corresponents i s'hagi completat l'equipament del centre, es
preveu obrir el CS Vila d'Eivissa dins el proper mes de febrer.

Palma, 1 de febrer del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2952/07, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a director
d'atenció primària de l'àrea de salut d'Eivissa. (BOPIB núm.
19 de 9 de novembre del 2007).

Per què no s'ha cobert la plaça de director d'atenció
primària de l'àrea de salut d'Eivissa?

El director mèdic d'atenció primària d'Eivissa és el Dr. José
Antonio Martínez Iglesias, metge de família del CS Sant
Antoni, bon coneixedor de la realitat de l'atenció primària
d'Eivissa, amb sobrada experiència en atenció primària i que ha
desenvolupat tasques de gestió de docència a l'illa d'Eivissa en
etapes anteriors.

Palma, 1 de febrer del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 4263/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a convenis
amb l'Estat per a infraestructures turístiques. (BOPIB núm. 25
de 21 de desembre del 2007).

Quines actuacions pensa incloure la Conselleria de
Turisme en els convenis amb el Govern de l'Estat descrits a la
disposició addicional sisena i a la disposició transitòria
novena del nou Estatut en matèria d'infraestructures
turístiques?

Les accions i inversions a proposar per part del Govern de
les Illes Balears al Ministeri d'Economia i Hisenda en el marc
del que disposa la disposició transitòria novena de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears seran estudiades i avaluades
per la Comissió interdepartamental d'inversions estatutàries,
creada pel Decret 137/2007, de 9 de novembre.

A hores d'ara des de la Conselleria de Turisme no es té
constància que l'esmentada comissió s'hagi reunit.

Palma, 8 de gener del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 4264/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a aposta
nítida pel turisme hoteler. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre
del 2007).

En què consisteix, segons la Conselleria de Turisme, fer
"una aposta nítida pel turisme hoteler"?

L'aposta pel turisme hoteler és un objectiu no només
d'aquest equip de govern, sinó que ha estat una constant en tota
la història del turisme a la nostra comunitat autònoma que ha
interessat a totes les parts implicades: sector turístic i comunitat
política. No s'ha d'oblidar que el turisme hoteler va ser la
modalitat pionera a les Illes Balears i, en general, a totes les
zones turístiques d'importància mundial. Així mateix es tracta
de la modalitat que més riquesa genera dins l'activitat que, a
hores d'ara, és el motor de l'economia balear, el sector turístic.

Això no obstant, la Conselleria de Turisme és conscient de
la conceptualització de l'oferta turística com un tot global,
creadora d'una imatge de conjunt que s'ha de tenir molt present.
Per tant es continuaran fonamentant, com no pot ser d'altra
manera, la resta de modalitats de l'oferta turística, tant
d'allotjament com complementària, per tal d'aconseguir
l'objectiu de la diversificació.

Palma, 17 de gener del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 4266/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a
actuacions d'esponjament. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre
del 2007).

Quines actuacions d'esponjament ha portat ja a terme o té
previst fer properament el Govern?

La Conselleria de Turisme no ha portat a terme cap mesura
d'esponjament des del juliol del 2007, i les úniques que a hores
d'ara es podrien preveure són les que, en qualsevol cas, puguin
derivar-se del concurs d'idees convocat pel Consorci urbanístic
de la Platja de Palma, que encara no està resolt.

Palma, 14 de gener del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 4267/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a regulació
del tot inclòs. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

De quina manera pensa el Govern regular l'activitat del tot
inclòs?

Seguint les recomanacions de l'informe elaborat per la
comissió d'experts per a l'estudi i el seguiment del tot inclòs i
de la Comissió del Parlament de les Illes Balears per estudiar
la incidència del tot inclòs no es té intenció de fer cap tipus de
normativa que reguli la modalitat de comercialització del tot
inclòs. Les actuacions de la Conselleria de Turisme s'adrecen
a fomentar i millorar la qualitat que ofereixen aquests
establiments.

Tot i això, la Conselleria de Turisme farà, mitjançant el
Servei d'Inspecció i Estratègia Turística, un seguiment dels
establiments que es comercialitzen en aquesta modalitat, com
ja es fa des del 2003. Les tasques d'aquest seguiment
impliquen, entre altres, el control de la Conselleria de Turisme
del compliment dels establiments que fan tot inclòs de la
normativa turística d'aplicació.

Igualment l'Institut de Qualitat Turística té una norma de
qualitat que s'ha elaborat tenint en compte les normes següents:
Q ICTE, ISO 9001-2000, ISO 14.001, així com totes les
normatives d'aplicació (per exemple turística, accessibilitat i
barreres arquitectòniques, piscines, seguretat alimentària, APC,
prevenció de riscs laborals). L'aplicació d'aquesta norma, que
com la de totes les normes de qualitat és voluntària, s'inicià la
temporada passada, després d'haver-la experimentat a alguns
establiments l'any 2006. Per a enguany es té previst continuar
amb l'aplicació de la norma en aquells establiments que ho
solAlicitin.

Palma, 17 de gener del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.
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Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 4268/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a zones
madures a Mallorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Quines zones turístiques de l'illa de Mallorca considera el
Govern que són madures i necessiten una reconversió?

Tot i que hi ha zones clarament diferenciades a l'illa de
Mallorca com a més madures des del punt de vista turístic
(Platja de Palma, des de Can Pastilla fins a S'Arenal de
Llucmajor), aquesta conselleria té clar que la maduresa del
turisme a tota la comunitat és una realitat inqüestionable i, per
tant, s'han de desenvolupar polítiques de renovació,
modernització, augment de la qualitat, recerca de nous
productes, implementació de noves estratègies de promoció,
aplicades a tots els indrets d'aquesta illa i de forma constant i
contínua, i no tan sols a zones determinades.

Palma, 14 de gener del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 4269/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a zones
madures a Menorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Quines zones turístiques de l'illa de Menorca considera el
Govern que són madures i necessiten una reconversió?

Tot i que hi ha zones clarament diferenciades a l'illa de
Menorca -algunes de les urbanitzacions del sud de l'illa,
destacant Cala en Porter (Alaior) o Punta Prima (Sant Lluís)-
com a més madures des del punt de vista turístic, aquesta
conselleria té clar que la maduresa del turisme a tota la
comunitat és una realitat inqüestionable i, per tant, s'han de
desenvolupar polítiques de renovació, modernització, augment
de la qualitat, recerca de nous productes, implementació de
noves estratègies de promoció, aplicades a tots els indrets
d'aquesta illa i de forma constant i contínua, i no tan sols a
zones determinades.

Palma, 14 de gener del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 4270/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a zones
madures a Eivissa. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Quines zones turístiques de l'illa d'Eivissa considera el
Govern que són madures i necessiten una reconversió?

Tot i que hi ha zones clarament diferenciades a l'illa
d'Eivissa com a més madures des del punt de vista turístic
(Badia de Sant Antoni i Platja d'en Bossa), aquesta conselleria
té clar que la maduresa del turisme a tota la comunitat és una
realitat inqüestionable i, per tant, s'han de desenvolupar
polítiques de renovació, modernització, augment de la qualitat,
recerca de nous productes, implementació de noves estratègies
de promoció, aplicades a tots els indrets d'aquesta illa i de
forma constant i contínua, i no tan sols a zones determinades.

Palma, 14 de gener del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 4268/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a zones
madures a Formentera. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre
del 2007).

Quines zones turístiques de l'illa de Formentera considera
el Govern que són madures i necessiten una reconversió?

Tot i que hi ha zones clarament diferenciades a l'illa de
Formentera com a més madures des del punt de vista turístic
(Els Pujols), aquesta conselleria té clar que la maduresa del
turisme a tota la comunitat és una realitat inqüestionable i, per
tant, s'han de desenvolupar polítiques de renovació,
modernització, augment de la qualitat, recerca de nous
productes, implementació de noves estratègies de promoció,
aplicades a tots els indrets d'aquesta illa i de forma constant i
contínua, i no tan sols a zones determinades.

Palma, 14 de gener del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 4461/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Pla
industrial (I). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

En què consistirà el Pla industrial que, segons ha anunciat
la directora general de Promoció Industrial, elaborarà el
Govern properament?

El pla consistirà a plasmar la realitat de la nostra indústria
en el moment actual, per sectors i per cada illa. Això ens
permetrà conèixer la situació real de les nostres indústries i ens
permetrà establir els mecanismes correctors necessaris, per tal
de saber cap a on volem anar, com hi hauríem d'anar, què
podem fer perquè sigui més competitiva, com podem fer-la
créixer i com podem potenciar els sectors més tradicionals. Fer
una clara aposta per aquelles empreses que cerquen en la
innovació i fan servir les noves tecnologies un nou camp
industrial.
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Palma, 28 de gener del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 4462/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Pla
industrial (II). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quant té previst la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia tenir elaborat el Pla industrial que ha anunciat la
directora general de Promoció Industrial?

La previsió és que s'acabi el 2008 i pugui començar a
aplicar-se a cada empresa el 2009.

Palma, 28 de gener del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 4463/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Pla
industrial (III). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Amb quines institucions i entitats, públiques o privades,
pensa comptar la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
per elaborar el Pla industrial que ha anunciat la directora
general de Promoció Industrial?

Es comptarà amb totes les associacions, els instituts i els
centres tecnològics implicats en el sector industrial de les Illes,
així com amb els ajuntaments, els consells insulars, els
sindicats i les patronals.

Palma, 28 de gener del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 4464/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
impuls del sector de la joieria. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia per tal d'impulsar el sector de la joieria a
les Illes Balears?

En primer lloc seria molt important tenir una diagnosi real
del sector joier i per tant caldrà esperar a tenir el Pla industrial
enllestit.

En segon lloc, des del CDEIB s'estudia la possibilitat que
alguns petits joiers de les Illes, que tant poden ser artesans com
fabricants, tinguin l'opció de poder participar en algunes fires,
ja que aquests petits joiers són els que tenen més dificultats a
l'hora de poder-hi accedir.

Palma, 28 de gener del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 4465/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
suport a la fira Eurobijoux. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

De quina manera pensa el Govern de les Illes Balears
potenciar la fira Eurobijoux en els propers anys?

Per tal de potenciar la fira Eurobijoux que es realitza a
Menorca el mes de maig tenim previst el següent:

1. La passarelAla serà totalment professional.
2. Adreçada només als professionals compradors, on podran
observar el producte d'una manera més directa i efectista.
3. Potenciarem l'assistència de premsa especialitzada i d'altra
premsa, ja sigui nacional i internacional, per tal de donar a
conèixer la passarelAla arreu del món i també que la marca
"Eurofashion Bijoux" sigui cada pic més coneguda i pugui ser
una referència per a compradors i públic en general de la nostra
indústria bijutera en particular i de tota la indústria en general.

Palma, 28 de gener del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 4488/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a pla
d'internacionalització. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Quins treballs està portant a terme el Govern per a
l'elaboració d'un pla d'internacionalització de les empreses de
les Illes Balears?

En cap moment no s'ha esmentat que faríem un pla
d'internacionalització. El que sí hem dit és que per a nosaltres
és molt important que les nostres empreses puguin aconseguir
la internacionalització dels seus respectius productes. Aquest
fet ens beneficia a tots.

El que també hem dit és que aquest suport ha de respondre
a criteris de resultats i no basat en l'aportació de doblers públics
a balquena com s'ha fet en algunes d'aquestes
internacionalitzacions dels nostres productes, sense conèixer
resultats, ni beneficis, ni repercussió sobre vendes.

Palma, 28 de gener del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.
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Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 4525/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a expedients
sancionadors de turisme (IV). (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quantes propostes de resolució d'expedients sancionadors
s'han efectuat a la Conselleria de Turisme des del juliol del
2007 fins a la data d'avui?

Des del juliol del 2007 fins a la data d'avui s'han efectuat 36
propostes de resolució d'expedients sancionadors per infracció
a la normativa turística.

Palma, 18 de gener del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 4526/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a expedients
sancionadors de turisme (III). (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quants expedients sancionadors s'han resolt a la
Conselleria de Turisme des del juliol del 2007 fins a la data
d'avui?

Des del juliol del 2007 fins a la data s'han resolt 58
expedients sancionadors per infracció de la normativa turística.

Palma, 18 de gener del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 4528/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a expedients
sancionadors de turisme (I). (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quants expedients sancionadors s'han iniciat a la
Conselleria de Turisme des del juliol del 2007 fins a la data
d'avui?

Per donar compliment al que disposeu en relació a
l'assumpte, em plau informar-vos el següent: s'han iniciat 159
expedients sancionadors per infracció de la normativa turística.

Palma, 18 de gener del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 4529/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a expedients

sancionadors de turisme (II). (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quin és l'import individualitzat de les sancions que s'han
imposat per expedients sancionadors de la Conselleria de
Turisme des del juliol del 2007 fins a la data d'avui?

Sobre aquest assumpte us comunicam que els imports
individualitzats de les sancions imposades per expedients
sancionadors de la Conselleria de Turisme des del juliol del
2007 fins a la data d'avui són els següents:

Núm. exp. Multa imposada
TU0005/07 6.000,00 euros
TU0009/07 3.050,00 euros
TU0011/07 3.050,00 euros
TU0012/07    300,00 euros
TU0014/07 3.050,00 euros
TU0015/07    300,00 euros
TU0016/07    300,00 euros
TU0017/07    300,00 euros
TU0018/07 3.050,00 euros
TU0020/07    300,00 euros
TU0021/07    300,00 euros
TU0023/07 3.050,00 euros
TU0024/07    300,00 euros
TU0025/07 3.050,00 euros
TU0027/07 3.050,00 euros
TU0028/07 3.050,00 euros
TU0029/07    300,00 euros
TU0030/07 1.800,00 euros
TU0031/07    300,00 euros
TU0032/07    300,00 euros
TU0033/07 3.250,00 euros
TU0034/07    300,00 euros
TU0035/07 1.500,00 euros
TU0036/07 7.800,00 euros
TU0046/07 1.500,00 euros
TU0048/07 1.200,00 euros
TU0056/07 3.000,00 euros
TU0058/07    200,00 euros
TU0067/07    300,00 euros
TU0069/07 1.200,00 euros
TU0073/07 3.050,00 euros
TU0107/06 1.200,00 euros
TU0143/06 33.150,00 euros
TU0145/06 12.000,00 euros
TU0148/06 3.050,00 euros
TU0156/06 2.400,00 euros
TU0161/06    300,00 euros
TU0182/06 9.050,00 euros
TU0185/06 6.000,00 euros
TU0189/06 3.050,00 euros
TU0191/06 3.650,00 euros
TU0192/06 63.250,00 euros
TU0194/06 1.800,00 euros
TU0197/06 6.100,00 euros
TU0200/06 3.050,00 euros
TU0202/06 6.000,00 euros
TU0204/06 1.500,00 euros
TU0208/06 30.100,00 euros
TU0209/06 3.050,00 euros
TU0214/06 7.300,00 euros
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Palma, 18 de gener del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 7/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a lapsus
d'enteniment. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 2008).

Què entén el president del Govern per lapsus d'enteniment
entres dues conselleries del seu govern?

El president entén per lapsus d'enteniment l'error que un
comet per inadvertència parlant o escrivint a l'hora d'entendre's.

Palma, 4 de febrer del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 9/08, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a instalAlacions de
plaques solars a centres educatius (II). (BOPIB núm. 27 de 18
de gener del 2008).

Quines són les característiques i els objectius de l'acció
conjunta entre les conselleries de Comerç, Indústria i Energia
i d'Educació i Cultura per a la instalAlació de plaques solars
als centres educatius de les Illes Balears?

En el marc del SACE (Seminari d'ambientalització de
centres educatius) que organitza anualment el CEP Palma va
sorgir un grup de treball que el desembre del 2006 va proposar
la realització d'un projecte per instalAlar energia solar
fotovoltaica a centres d'educació secundària. Per altra part, la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia té, entre els
objectius de la seva política energètica, impulsar l'estalvi, la
racionalització i l'eficiència energètica de cada un dels sectors
econòmics. És per això que ambdues conselleries tenen per
objecte formalitzar un acord per tal de dur a terme un estudi
previ que permeti desenvolupar el "Projecte per a la instalAlació
d'energies renovables als centres educatius públics de les Illes
Balears".

L'objectiu és fer una instalAlació de plaques solars per
produir electricitat, que es vendria a GESA i serviria per
finançar la mateixa instalAlació (a la llarga també podria generar
beneficis econòmics). ParalAlelament el centre desenvoluparia
activitats formatives orientades a difondre el coneixement de
l'energia solar i el seu funcionament. Però també es preveu el
compliment d'altres mesures d'estalvi energètic, de control i
seguiment del consum energètic. 

L'àmbit d'aplicació seran els centres educatius públics de
Balears; en concret es començarà amb una sèrie de centres de
Mallorca, Menorca i Eivissa, sense perjudici que, a mesura que
el projecte es desenvolupi, s'hi incorporin altres centres.

Palma, 4 de febrer del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AP)

A les preguntes RGE núm. 279/08, 280/08, 281/08, 282/08,
283/08, 284/08, 285/08 i 286/08, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Serra i Torres, relatives a criteris de
participació als programes d'IB3 televisió i ràdio. (BOPIB
núm. 28 de 30 de gener del 2008).

Que una persona s'expressi en castellà pot ser motiu
d'exclusió per a la participació a un programa d'IB3 televisió
i ràdio?

No.

Santa Ponça, 11 de febrer del 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1754/08, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Medi Ambient.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de març del 2008, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Medi Ambient, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre la inversió de 340 milions
d'euros per a depuració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1811/08, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Medi Ambient, pel procediment d'urgència

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de març del 2008, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Medi Ambient, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre les obres del Port de
Ciutadella i el retard d'aquestes.
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Així mateix, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del Reglament de la cambra i per la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, la Mesa acorda de
tramitar aquesta solAlicitud de compareixença pel procediment
d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Rectificació del text de la Moció RGE núm. 1661/08

(BOPIB núm. 32, de 29 de febrer del 2008).

D'acord amb l'escrit RGE núm. 1846/08, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, es procedeix a rectificar el text de la
moció esmentada, presentada per aquest grup, relativa a
transport aeri de les Illes Balears, en el sentit següent:

En els punts 3 i 4, s'afegeixen les expressions que figuren en
negreta:

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits amb el Govern central per
tal de declarar l'obligació de servei públic del transport aeri
de les illes menors amb la Península en els mesos d'hivern.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que s'oposi davant el Ministeri de Foment al
fet que l'única companyia que ha substituït IBERIA i que
presta serveis entre les illes menors i Barcelona siguin una
companyia de baix cost que ha demostrat que ha empitjorar
notablement el servei.

Així mateix, en el punt 2 s'ha de substituir la quantitat de
127,5 euros per la de 27,5 euros.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials per a

la Proposició no de llei RGE núm. 440/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de març del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
1752/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta
que la proposició no de llei esmentada, relativa a "llistat
d'espera 0" de valoració de la dependència (BOPIB núm. 28,
d'1 de febrer d'enguany) sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Proposta al Ple de la Cambra de tramitació directa i en

lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 1901/08, de
crèdit extraordinari per a subvencions electorals. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus, en segles sessions de dia 12 de març del 2008,
conformement amb l'establert a l'article 140.1 del Reglament de
la Cambra, acorda de proposar al Ple de la Cambra que el
projecte de llei esmentat, publicat en aquest BOPIB, sigui
tramitat pel procediment de tramitació directa i en lectura
única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Resolució de Presidència per la qual es regula la

designació de senadors per la comunitat autònoma.

La presidència del Parlament de les Illes Balears, amb el
parer favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus, en
sengles reunions de dia 12 de març del 2008, dicta la resolució
següent:

Resolució de Presidència per la qual es regula la
designació de senadors per la comunitat autònoma

L’article 69.5 de la Constitució Espanyola estableix que: 

“Les Comunitats Autònomes designaran a més un Senador
i encara un altre per cada milió d’habitants del seu territori
respectiu. La designació correspondrà a l’Assemblea
legislativa o, si no n’hi havia, a l’òrgan colAlegiat superior de
la Comunitat Autònoma, d’acord amb el que estableixin els
Estatuts, que asseguraran, en qualsevol cas, la representació
proporcional adequada.”

L’article 165.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, estableix que:

“Las Comunidades Autónomas designan además un
Senador y otro más para cada millón de habitantes de su
respectivo territorio. La designación corresponde a la
Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, de acuerdo
con lo que establezca sus Estatutos, que aseguran, en todo
caso, la adecuada representación proporcional. A efectos de
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dicha designación el número concreto de Senadores que
corresponda a cada Comunidad Autónoma se determinará
tomando como referencia el censo de población de derecho
vigente en el momento de celebrarse las últimas elecciones
generales al Senado.”

En el Reial Decret 1748/2003, de 19 de desembre, el cens
d’habitants referit a les Illes Balears es fixava en 947.361, per
la qual cosa no va afectar el nombre de senadors a la legislatura
que es va constituir, derivada del procés electoral de març del
2004.

L’any 1999 ja s’havia modificat l’article 28 de l’Estatut
d’Autonomia, pel que feia a la designació del Senador
autonòmic, però, tota vegada que només corresponia elegir un
senador, se’n va procedir pel Ple a la designació, d’acord amb
els preceptes reglamentaris.

Després de la Reforma de l’Estatut d’Autonomia duta a
terme per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, l’article
50.1 ha quedat redactat de la forma següent:

“Correspon també al Parlament:
1.Designar, en aplicació del criteri de representació

proporcional, el senador o els senadors que han de
representar la comunitat autònoma de les Illes Balears en el
Senat, d’acord amb el que estableix l’article 69.5 de la
Constitució. Els designats cessaran en el càrrec en els casos
prevists a l’ordenament jurídic i, en tot cas, en acabar la
legislatura del Parlament de les Illes Balears en la qual foren
designats, una vegada que prenguin possessió els nous
senadors. En el supòsit de dissolució del Senat, el Parlament
de les Illes Balears lliurarà les credencials de la designació
dels mateixos senadors, que continuaran el seu mandat fins
que acabi la legislatura del Parlament i siguin designats els
nous senadors. El senador o senadors designats pel Parlament
de les Illes Balears compareixeran davant la comissió
parlamentària pertinent a iniciativa pròpia o a requeriment
d’un grup parlamentari o d’una cinquena part dels diputats
per informar de la seva activitat al Senat en els termes que
estableixi el Reglament del Parlament de les Illes Balears.”

El Reial Decret 1683/2007, de 14 de desembre, que declarà
oficials les xifres  de població resultants de la revisió del padró
municipal referits a l’1 de gener del 2007, assenyala que la
població referida a les Illes Balears és d’1.030.650. habitants
de Dret.

El 18 de gener del 2008 es va rebre escrit del President del
Senat, mitjançant el qual es traslladava acord de la Diputació
Permanent del Senat , fixant-se el nombre de Senadors per a la
IX legislatura de cada comunitat autònoma, corresponent a 2
senadors pel que en fa a les Illes Balears.

El Reglament del Parlament de les Illes Balears, al seu
article 181, regula l’elecció del Senador, però no en preveu la
designació de més d’un, per la qual cosa procedeix dictar una
resolució que en resolgui la manca de regulació i prevegi
l’elecció d’un altre senador, tota vegada que la Mesa haurà de
lliurar noves credencials a la persona designada al principi
d’aquesta setena legislatura del Parlament de les Illes Balears,
en el termini màxim de quinze dies des que s’haguessin celebrat
eleccions al Senat.

La designació de senadors per les comunitats autònomes
s’ha dut a terme mitjançant l’aprovació de lleis en 10 de les 17
comunitats autònomes, les quals, per ordre d’aprovació, són:
País Basc, Cantàbria, Múrcia, Astúries, Castella-La Manxa,
Castella-Lleó, Comunitat Valenciana, La Rioja, Aragó i
Andalusia. D’aquestes comunitats les que han de designar 2
senadors com a les Illes Balears són les d’Aragó, Astúries,
Castella-La Manxa, Extremadura i Múrcia, per la qual cosa, a
l’hora de regular-ne la designació, s’hauria de tenir en compte
els precedents que hi ha dins el conjunt de les comunitats
autònomes.

En algunes comunitats autònomes s’atribueix a cada diputat
el dret d’elegir un candidat, i en resulten designats els dos que
obtenguin major nombre de vots, tal com és el cas de Múrcia i
de Castella-La Manxa.

Altres es decanten per atribuir els candidats als grups fent
la distribució pel sistema d’Hont, com Astúries i  Aragó.

A Extremadura, l’altra comunitat que designa 2 senadors,
un cop fixats per la Mesa i la Junta de Portaveus els Grups
Parlamentaris als quals corresponen els Senadors atès el
nombre de diputats que tenen, la designació feta per aquells és
ratificada pel plenari. Aquesta formula és la que regeix a
Catalunya i a Galícia.

Atès tot el que s’ha dit abans, aquesta presidència, havent
obtingut el parer favorable de la Mesa i la Junta de Portaveus,
en sengles reunions de dia 12 de març del 2008, dicta la
següent

Resolució

1. El Ple del Parlament designa els senadors que han de
representar la comunitat autònoma de les Illes Balears al Senat,
d’acord amb l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

2. La Mesa del Parlament, d’acord amb la Junta de Portaveus,
fixa el nombre de senadors que correspon proporcionalment a
cada grup parlamentari.
 
3. Les persones proposades pels grups parlamentaris hauran de
fer una declaració de no incórrer en cap causa d’inelegibilitat
ni d’incompatibilitat per ostentar el càrrec en el supòsit de ser
elegit.

4. La Presidència del Parlament fixa el termini en què els
representants dels grups han de proposar els seus candidats. Un
cop acabat aquest termini, el president o presidenta fa
públiques les resolucions corresponents i convoca el Ple del
Parlament perquè les ratifiqui.

5. La Mesa lliurarà les credencials als senadors designats.

6. En el supòsit que la legislatura del Senat acabàs abans que la
del Parlament de les Illes Balears, la Mesa efectuarà el
lliurament de les noves credencials per a la seva presentació
davant d’aquell, en el termini màxim de quinze dies des que
s’haguessin celebrat eleccions al Senat.

7. Les vacants que es produeixin durant una mateixa legislatura
seran cobertes mitjançant el procediment establert en els
apartats anteriors, sense alterar la relació de proporcionalitat
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entre els grups parlamentaris, per la qual cosa la persona
substituta ha de ser proposada pel mateix grup parlamentari que
havia proposat el seu antecessor o antecessora.

Disposició Transitòria

Havent ja designat un senador el Ple del Parlament de les
Illes Balears al principi d’aquesta legislatura, ara, per donar
compliment al principi de proporcionalitat establert a l’article
50 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, procedirà 
designar un altre senador i en correspon efectuar la proposta al
grup que no en va efectuar cap a l’inici de la legislatura.

El procediment a seguir per a fer la designació prevista a
aquesta disposició transitòria serà l’establert als apartats
anteriors.

A la seu del Parlament, a 12 de març del 2008.
La presidenta,
Maria Antònia Munar i Riutort.
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