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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

11 de març del 2008, procedí a debatre el text de la Moció

RGE núm. 1661/08, relativa a transport aeri a les Illes

Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"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."

A la seu del Parlament, 17 de març del 2008.

El secretari:

Eduard Riudavets i Florit.

La presidenta:

Maria Antònia Munar i Riutort.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

11 de març del 2008, procedí a debatre el text de la Proposició

no de llei RGE núm. 2168/07, relativa a suport a la creació de

la Capitania Marítima de Menorca, i quedà aprovada, per

assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la nova

creació de la Capitania Marítima de Menorca i que es

mantenguin els districtes de Maó i Ciutadella.

2. El Parlament de les Illes Balears valora molt

positivament que el Govern manifestàs el seu suport al Consell

Insular de Menorca i a totes les administracions implicades.

3. Notificar aquests acords al Ministeri de Foment i a totes

les administracions imp'licades."

A la seu del Parlament, 17 de març del 2008.

El secretari:

Eduard Riudavets i Florit.

La presidenta:

Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2785/07,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació actual de la

Justícia a les Illes Balears i futura transferència.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez

i Juan.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.

Sr. Conseller de Presidència, Albert Moragues i Gomila.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.

Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.

Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió

Mallorquina; l'Hble. Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del

Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble.

Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Miquel

Jerez i Juan i Albert Moragues i Gomila.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, 18 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 11

de març del 2008, debaté la Pregunta 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.

(BOPIB núm. 33, de 14 de març 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 18 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 11

de març del 2008, debaté la Pregunta 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
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mesures per a la reducció de professorat interí. (BOPIB núm.

33, de 14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1878/08, de

l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a resultats electorals. (BOPIB

núm. 33, de 14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 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 11

de març del 2008, debaté la Pregunta 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 a l'Hospital de Can Misses.

(BOPIB núm. 33, de 14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 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 11

de març del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 33, de 14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 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 11

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1885/08, de

l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a vaga de metges a Menorca.

(BOPIB núm. 33, de 14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 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 11

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1810/08, de

l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a Pla de sostenibilitat de la costa.

(BOPIB núm. 33, de 14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 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 11

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1881/08, de

l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a liberalització del sòl.

(BOPIB núm. 33, de 14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres

Públiques.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

I)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 33, de 14 de març

del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del

Territori.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1879/08, de

l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a Pla de sanejament. (BOPIB núm. 33, de

14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i

Innovació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 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 11

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1880/08, de

l'Hble. Sra. Diputada M Cristina Rita i Larrucea, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a fons de cooperació. (BOPIB

núm. 33, de 14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció

i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 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 11

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1882/08, de

l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a suspensió de la segona edició

d'Art Cologne a Palma. (BOPIB núm. 33, de 14 de març del

2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

M)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 33, de 14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2008, rebutjà els Punts 1, 2 i 4 de la Moció RGE

núm. 1661/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

transport aeri a les Illes Balears.(BOPIB núm. 32, de 29 de

febrer del 2008).

Després d'una votació on es produí un empat, els punts

esmentats quedaren rebutjats amb el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.
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1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2008, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.

2003/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de

competències als consells insulars. (BOPIB núm. 12 de 28 de

setembre del 2007).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Aprovació de la liquidació del pressupost del Parlament

corresponent al 2007.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2008, aprovà per assentiment la liquidació del

pressupost de la cambra corresponent a l'exercici del 2007.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)

Declaració institucional sobre el conflicte del Sàhara

Occidental.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2008, aprovà per assentiment la declaració

institucional sobre el conflicte del Sàhara Occidental que es

transcriu a continuació:

Declaració institucional sobre el conflicte 

del Sàhara Occidental

"El conflicte del Sàhara Occidental, l’antic Sàhara

Espanyol, continua sense resoldre’s trenta-tres anys després de

la firma dels Acords de Madrid, en virtut dels quals Espanya va

cedir a Marroc i a Mauritània el territori de la que havia estat

la seva colònia. El Sàhara Occidental continua essent, al

conjunt del continent africà, l’única excolònia que no ha passat

per un procés de descolonització que el dugués a l’exercici de

la sobirania.

El poble saharià viu, del 1975 ençà, en condicions

dramàtiques. Una part important de la població viu exiliada als

campaments de refugiats de la inhòspita regió algeriana de

Tindouf, i depèn de l’ajuda internacional per sobreviure. Una

altra part viu al territori actualment ocupat per Marroc, que l’ha

sotmès a un intens procés de colonització, contrari a la legalitat

internacional, i que explota les riqueses que en justícia

corresponen al poble saharià, tals com els bancs de pesca i els

jaciments de fosfats de Bucraa.

La població del Sàhara Occidental se sent abandonada per

una comunitat internacional que no ha tengut la voluntat de fer

efectiva la decisió de les Nacions Unides de celebrar un

referèndum en què el poble saharià pogués decidir

sobiranament sobre la seva integració al Marroc o la seva

independència. Els saharians, després d’apostar decididament

per les vies diplomàtiques de solució, veuen com el conflicte

s’eternitza, sense perspectives de superació del marc actual.

Durant tots aquests anys, la repressió de les autoritats

marroquines contra els activistes saharians dels territoris

ocupats ha estat constant. Un recent acte del jutge Baltasar

Garzón, admetent a tràmit una denúncia contra responsables de

desaparicions de dirigents saharians, n’és una bona mostra. En

els darrers anys, hem assistit a un revifament de les

reivindicacions i protestes dels saharians dels territoris ocupats,

a les quals Marroc ha tornat a contestar amb repressió. Les més

prestigioses organitzacions de defensa dels drets humans han

denunciat arrests, maltractaments i manca de les més elementals

llibertats.  L’antiga colònia espanyola està sotmesa, a més, a un

dur bloqueig informatiu per part de les autoritats marroquines.

L’Alt Comissariat de les Nacions Unides va redactar, l’any

2006, un informe on denuncia aquestes greus violacions dels

drets humans i que, incomprensiblement, no ha estat publicat.

El Parlament de les Illes Balears fa seus els sentiments de

solidaritat de la societat balear cap al poble saharià.

Reitera, per tant, la seva demanda d’una solució negociada

al conflicte, acceptable per ambdues parts, justa, basada en les

resolucions de Nacions Unides i en l’exercici del dret

d’autodeterminació i plenament respectuosa de la legalitat

internacional.

Expressa, a més, la seva preocupació per la greu situació de

violació dels drets humans que es pateix al Sàhara ocupat.

Parlament de les Illes Balears, 11 de març del 2008."

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 18 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

A la Comissió d'Hisenda i Pressupost del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 11 de març del 2008,

s'aprovaren les Resolucions presentades a l'Informe 22/2008,

de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, del Compte

General de la comunitat autònoma de les Illes Balears

corresponent a l'exercici 2006.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

A)

1. El Parlament de les Illes Balears valora negativament la

gestió en matèria pressupostària efectuada pel Govern de les

Illes Balears a l'exercici 2006.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que

l'elevadíssim endeutament acumulat de la CAIB condiciona

negativament la gestió d'exercicis futurs.

3. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de

millorar la gestió en matèria de subvencions i contractació.

4. El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut de

l'informe 22/2008, del Compte General de la comunitat

autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2006,

tramès per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i

insta les institucions competents a atendre les recomanacions

que s'hi contenen.

A la seu del Parlament, a 18 de març del 2008.

La secretària:

Anna Crespí i Prunés.

La presidenta:

Antònia Gener i Bosch.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del

2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1657/07, de l'Hble. Sra.

Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a mesures de suport als consells insulars en

matèria d'immigració. (BOPIB núm. 9, de 7 de setembre del

2007).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció

i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del

2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2622/07, de l'Hble. Sra.

Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a suport del Govern als projectes de

cooperació. (BOPIB núm. 16, de 26 d'octubre del 2007).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció

i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del

2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1658/07, de l'Hble. Sra.

Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a consolat argentí a les Illes Balears. (BOPIB

núm. 9, de 7 de setembre del 2007).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció

i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del

2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1659/07, de l'Hble. Sra.

Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a consolat argentí a les Illes Balears (II).

(BOPIB núm. 9, de 7 de setembre del 2007).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció

i Immigració.
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del

2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2489/07, de l'Hble. Sra.

Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a ajudes a la Protectora Menorquina de

Córdoba (Argentina). (BOPIB núm. 15, de 19 d'octubre del

2007).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del

2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2490/07, de l'Hble. Sra.

Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a trobada de cases i centres regionals. (BOPIB

núm. 15, de 19 d'octubre del 2007).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març del 2008,

debaté la Pregunta RGE núm. 222/08, de l'Hble. Sra. Diputada

Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a incidència de les instalAlacions de Príncipes de España i

Calanova en els esportistes de les illes menors. (BOPIB núm.

28, de 1 de febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març del 2008,

debaté la Pregunta RGE núm. 223/08, de l'Hble. Sra. Diputada

Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millores a les instalAlacions de Príncipes de España i

Calanova. (BOPIB núm. 28, de 1 de febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març del 2008,

debaté la Pregunta RGE núm. 225/08, de l'Hble. Sra. Diputada

Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a estalvi del trasllat al Palma Arena de tots els departaments de

la Conselleria d'Esports i Joventut. (BOPIB núm. 28, de 1 de

febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març del 2008,

debaté la Pregunta RGE núm. 226/08, de l'Hble. Sra. Diputada

Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a problemàtica del motociclisme a les Illes Balears. (BOPIB

núm. 28, de 1 de febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març del 2008,

debaté la Pregunta RGE núm. 822/08, de l'Hble. Sra. Diputada
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Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a casal de federacions esportives a Son Llàtzer. (BOPIB núm.

29, de 8 de febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març del 2008,

debaté la Pregunta RGE núm. 823/08, de l'Hble. Sra. Diputada

Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a programes a desenvolupar per l'EBE. (BOPIB núm. 29, de 8

de febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

M)

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 13 de març del 2008, debaté la

Pregunta RGE núm. 227/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel

Llinás i Whartmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

conveni amb la càtedra d'estudis de violència de gènere.

(BOPIB núm. 28, d'1 de febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció

i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

N)

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 13 de març del 2008, debaté la

Pregunta RGE núm. 228/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel

Llinás i Whartmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

anuncis sexistes publicats el 8 i 9 de gener del 2008. (BOPIB

núm. 28, d'1 de febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció

i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

O)

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 13 de març del 2008, debaté

conjuntament les preguntes RGE núm. 826/08 i 827/08, de

l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinás i Whartmann, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a situació administrativa de la

subvenció abonament d'infància 2008 (I i II). (BOPIB núm. 29,

de 8 de febrer del 2008).

Les contestà a la mateixa sessió en nom del Govern de les

Illes Balears l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció

i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 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 Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer del

2008, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2621/07, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a composició del Consell

d'Administració de Patrimonio Nacional. (BOPIB núm. 16 de

26 d'octubre del 2007).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

B)

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 12 de març del 2008, rebutjà la

Proposició no de llei RGE núm. 805/08, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a construcció d'un annex per a allotjament de

pacients a l'Hospital de referència de Son Espases. (BOPIB

núm. 29 de 8 de febrer del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 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 12 de març del 2008, rebutjà la

Proposició no de llei RGE núm. 808/08, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a sanitat exterior a Eivissa i Menorca. (BOPIB

núm. 29 de 8 de febrer del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Debat de l'escrit RGE núm. 2605/07, de la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual es trameten els

informes del compte general dels consells insulars de

Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, corresponent

a l'exercici 2004.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 11 de març del 2008, es procedí

a debatre l'escrit esmentat.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)

Debat de l'escrit RGE núm. 3064/07, de la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet

l'informe agregat dels comptes generals de les entitats locals

de l'exercici 2004.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 11 de març del 2008, es procedí

a debatre l'escrit esmentat.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)

Debat de l'escrit RGE núm. 1218/08, de la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet

l'informe del compte general de la Universitat de les Illes

Balears corresponent a l'exercici 2006.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 11 de març del 2008, es procedí

a debatre l'escrit esmentat.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)

Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals RGE

núm. 2461/07 a 2466/07.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de març del

2008, quedaren decaigudes les preguntes esmentades,

presentades pel diputat Hble. Sr. José María Rodríguez i

Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relatives a

incompliment de la llei (I i II), a accions dutes a terme en

relació amb el traspàs de justícia, a nomenament del director

general de Justícia, a conclusions de la reunió amb el Ministeri

de Justícia i a calendari de negociacions per al traspàs de

justícia (BOPIB núm. 15, de 19 d'octubre del 2007), a causa de

l'absència d'aquest diputat.
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)

Debat de l'escrit RGE núm. 1447/07, del Consell Assessor

de RTVE a les Illes Balears, relatiu a la memòria corresponent

a l'any 2006.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de març del

2008, es procedí a debatre l'escrit esmentat.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Assumptes Socials RGE núm. 2949/07.

 A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 13 de març del 2008, quedà

retirada, mitjançant escrit RGE núm. 2144/08, la pregunta

esmentada, presentada per la diputada Hble. Sra. Antònia

Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

discriminació dels menorquins en relació amb els viatges de

l'IMSERSO (BOPIB núm. 19, de 9 de novembre del 2007).

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Assumptes Socials RGE núm. 230/08,

231/08 i 232/08.

 A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 13 de març del 2008, la diputada

Hble. Sra. Isabel Llinàs de Wharmann, del Grup Parlamentari

Popular, retirà les preguntes esmentades, relatives a tancament

de l'escoleta per a infants a la seu de la Conselleria de

Presidència (I, II i III) (BOPIB núm. 28, d'1 de febrer del

2008).

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Núm. 1, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,

relativa a l'escrit RGE núm. 994/08, de la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet

l'informe 22/2008, del Compte General de la comunitat

autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2006.

(Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts d'11 de març del

2008).

Núm. 2, presentada pel Grup Parlamentari Popular,

relativa a l'escrit RGE núm. 994/08, de la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet

l'informe 22/2008, del Compte General de la comunitat

autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2006.

(Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts d'11 de març del

2008).

Palma, a 19 de març del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

A)

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que preveu

l'article 171 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,

presenta les propostes de resolució següents, derivades de

l'escrit RGE núm. 994/08, de la Sindicatura de Comptes de les

Illes Balears, mitjançant el qual es tramet l'informe 22/2008,

del Compte General de la comunitat autònoma de les Illes

Balears corresponent a l'exercici 2006.

1. El Parlament de les Illes Balears valora negativament la

gestió en matèria pressupostària efectuada pel Govern de les

Illes Balears a l'exercici 2006.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que

l'elevadíssim endeutament acumulat de la CAIB condiciona

negativament la gestió d'exercicis futurs.

3. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de

millorar la gestió en matèria de subvencions i contractació.

Palma, a 11 de març del 2008.

El portaveu:

Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

B)

El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb el que preveu

l'article 171 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,

presenta les propostes de resolució següents, derivades de

l'escrit RGE núm. 994/08, de la Sindicatura de Comptes de les

Illes Balears, mitjançant el qual es tramet l'informe 22/2008,
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del Compte General de la comunitat autònoma de les Illes

Balears corresponent a l'exercici 2006.

El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut de

l'informe 22/2008, del Compte General de la comunitat

autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2006,

tramès per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i

insta les institucions competents a atendre les recomanacions

que s'hi contenen.

Palma, a 11 de març del 2008.

La portaveu:

Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2207/08, del Grup Parlamentari Popular,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2785/07, relativa a

situació de la justícia a les Illes Balears i la futura

transferència. (Mesa de 19 de març del 2008).

Palma, a 19 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. 2785/07, relativa a la situació actual

de la justícia a les Illes Balears i la futura transferència.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears i al Govern d'Espanya a dur endavant la

transferència en matèria de Justícia en els termes de l'estudi

encarregat pel Govern, que xifra l'esmentada transferència al

voltant dels 80 milions d'euros.

2. El Parlament de les Illes Balears condemna l'actitud

desafiant i prepotent del ministre de Justícia davant la vaga dels

funcionaris de l'Administració de Justícia que ja porten més

d'un mes en aquesta situació.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d'Espanya a arribar a un acord amb els funcionaris de

l'Administració de Justícia de les Illes Balears per tal que el seu

sou sigui equiparable a la mitja del sou dels funcionaris de

justícia d'aquelles comunitats autònomes que tenen transferides

les competències de justícia.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

Justícia que, sense més dilació, acordi amb el Govern de les

Illes Balears, el Consell d'Eivissa i l'Ajuntament de Vila a

Eivissa, una ubicació adequada per als nous jutjats a l'illa i que,

de manera immediata s'iniciï la redacció del projecte i es

procedeixi a la seva contractació i execució.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que es comprometi a revisar la normativa de

planta d'ubicació dels jutjats a fi i efecte de situar un jutjat

propi a l'illa de Formentera i, mentre s'arriba a aquest objectiu,

el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a negociar la possibilitat d'ubicar a Formentera un dels

jutjats que estan creats i que s'ubiquen a Vila per tal de palAliar

la situació de dependència que pateix Formentera respecte

d'Eivissa.

6. El Parlament de les Illes Balears, ateses la situació actual

de les dependències judicials a cadascuna de les Illes, la

dispersió, la manca d'instalAlacions adequades i accessibles i la

manca de seguretat, insta el Govern de les Illes Balears a

arribar a un acord amb el Govern d'Espanya per anticipar

aquelles inversions sobre les que existeix acord entre ambdues

administracions.  

Palma, a 14 de març del 2008.

La portaveu:

Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2205/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.

Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

plantilla de la policia local de Formentera. (Mesa de 19 de

març del 2008).

RGE núm. 2206/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.

Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

inspeccions de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

a Formentera. (Mesa de 19 de març del 2008).

Palma, a 19 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 escrita.

Nombre de places vacants i categoria professional de

cadascuna a la plantilla del cos de policia municipal de

Formentera a dia d'avui.
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Palma, a 14 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 escrita.

Inspeccions fetes per la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia als comerços de Formentera durant els anys 2005,

2006, 2007 i 2008 i els seus resultats.

Palma, a 14 de març del 2008.

El diputat:

Josep M. Mayans i Serra.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2208/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i

Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

comportament del turisme el 2008, a contestar davant la

Comissió de Turisme. (Mesa de 19 de març del 2008).

RGE núm. 2209/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i

Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari

de construcció del Palau de Congressos de Palma, a contestar

davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 19 de març del

2008).

RGE núm. 2210/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i

Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

transferència de competències en matèria de promoció

turística als consells insulars, a contestar davant la Comissió

de Turisme. (Mesa de 19 de març del 2008).

Palma, a 19 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 la Comissió de

Turisme.

Quines previsions té el Govern de les Illes Balears en

relació amb el comportament del turisme durant aquest any

2008?

Palma, a 11 de març del 2008.

El diputat:

Joan Flaquer i Riutort.

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 la Comissió de

Turisme.

Quin calendari té previst el Govern de les Illes Balears

respecte de la construcció del Palau de Congressos de Palma?

Palma, a 11 de març del 2008.

El diputat:

Joan Flaquer i Riutort.

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 la Comissió de

Turisme.

Quina previsió té el Govern respecte de la transferència de

competències en matèria de promoció turística als consells

insulars?

Palma, a 11 de març del 2008.

El diputat:

Joan Flaquer i Riutort.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la pregunta RGE núm. 2028/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a projecte de Palau

de Congressos de Palma. (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre

de 2007).

Quines gestions de seguiment ha fet, fins a dia d'avui, la

Conselleria de Turisme respecte de l'execució del projecte de

Palau de Congressos a la ciutat de Palma?

El conjunt arquitectònic del Palau de Congressos de Palma

és un projecte emblemàtic per a la nostra ciutat. No només és

una feina fonamental per lluitar contra l'estacionalitat turística,

sinó que constitueix un projecte singular, que liderarà una

decidida transformació de la façana del llevant de Palma.

En un primer moment, l'expedient administratiu

corresponent a l'autorització prèvia de l'hotel presentava un

seguit de deficiències pel que fa al procediment i al contingut.

Aquesta situació s'ha reconduït i totes les deficiències han estat
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esmentades de tal manera que a data d'avui és imminent

l'atorgament de l'autorització prèvia a l'hotel de referència.

Per altra part, i a més de l'esmentada situació que afectava

l'autorització prèvia, existeixen qüestions urbanístiques sense

resoldre i dubtes quant al procediment, en relació a tot el

projecte del conjunt arquitectònic; en aquest sentit, tan l'òrgan

de contractació com la societat concessionària estan fent feina

perquè el projecte licitat i adjudicat sigui definitivament

executat, sobretot en allò que fa referència al nombre

d'habitacions de l'hotel, atesa la seva rellevància de cara a la

viabilitat econòmica de la concessió. Ara bé, perquè l'esmentat

projecte s'ajusti  al Pla General d'Ordenació Urbana de Palma

(PGOU) és necessari promoure una modificació del mateix,

atès que l'aprofitament urbanístic de les parcelAles 1.02B i

2.02B no permeten l'execució de l'esmentat projecte

constructiu. Hem mantingut diverses reunions amb els

responsables de l'Ajuntament de Palma per tal d'agilitar la

modificació del PGOU, però tot indica que les exigències

legals imposades per la normativa urbanística fan preveure una

duració aproximada a l'any natural. La qual cosa no serà

impediment per començar les obres en un termini imminent.

Palma, 7 de febrer de 2008.

El conseller de Turisme:

Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació

B)

A la pregunta RGE núm. 2095/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a invitacions per

a la V Jornada de debat sobre el Pla de Turisme 2020.

(BOPIB núm. 12 de 28 de setembre de 2007).

Per quin motiu no s'ha cursat cap invitació al Grup

Parlamentari Popular per assistir a la V Jornada de debat

sobre el Pla de Turisme 2020 celebrada a Palma el 19 de

setembre de 2007?

No s'ha convidat cap partit polític.

Palma, 7 de febrer de 2008.

El conseller de Turisme:

Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació

C)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2321/07, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a reticències del

Consell d'Eivissa quant a les instalAlacions esportives de golf.

(BOPIB núm. 14 d'11 d'octubre de 2007).

Com pensa l'Hble. Sr. Conseller de Turisme superar les

reticències de l'equip de govern del Consell Insular d'Eivissa

per fer efectiu el seu desig que l'illa d'Eivissa pugui comptar

amb instalAlacions esportives de golf?

El fet que l'illa d'Eivissa pugui comptar amb una oferta de

golf suficient, per millorar la seva imatge de diversificació,

qualitat i possibilitats de turisme durant tot l'any, és un desig no

només d'aquesta conselleria, sinó també del sector turístic

eivissenc mateix, reiterat en diverses ocasions.

El nostre objectiu es vol enfocar cap un enriquiment de

l'oferta a totes les illes, que sigui capaç d'ajustar-se als diferents

segments de la demanda i, en aquest sentit el golf és un niu

important de mercat.

Això no obstant, el nostre àmbit d'actuació no pot passar

més enllà d'aquest desig manifestat públicament, perquè, com

sap perfectament el Grup Parlamentari Popular, les

competències en matèria de camps de golf no pertanyen a

Turisme, sinó que es centren en l'àmbit de la planificació

territorial i urbanística i per tant, corresponen als planejaments

territorials dels diferents consells insulars i als planejaments

municipals, amb els quals som summament respectuosos.

Palma, 21 de febrer de 2008.

El conseller de Turisme:

Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2337/07, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a ubicació d'un

parador nacional a Mallorca. (BOPIB núm. 14 d'11 d'octubre

de 2007).

En quina ubicació ha pensat el conseller de Turisme per

demanar al Govern de l'Estat la construcció d'un parador

nacional a l'illa de Mallorca?

Pel que fa a la ubicació d'un parador nacional a l'illa de

Mallorca, la Conselleria de Turisme, avalua en aquests

moments, juntament amb el Ministeri de Turisme i la Secretaria

General de Turisme, diferents llocs, ja ha visitat tres municipis

de l'illa de Mallorca.

Palma, 11 de febrer de 2008.

El conseller de Turisme:

Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació

E)

A la pregunta RGE núm. 2338/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a negociacions

amb la Secretaria de Turisme en relació a un parador nacional

a Mallorca. (BOPIB núm. 14 d'11 d'octubre del 2007).

En quina situació es troba la negociació amb la Secretaria

General de Turisme per tal d'aconseguir l'acord definitiu

respecte de la ubicació d'un parador nacional a l'illa de

Mallorca?

Les relacions amb la Secretaria General de Turisme per

aconseguir un acord respecte a un parador nacional a l'illa de

Mallorca són excelAlents, i en aquest moment se cerca

activament un lloc que tengui els requisits adients.
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Palma, 18 de febrer del 2008.

El conseller de Turisme:

Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació

F)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant

comissió RGE núm. 2339/07, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a modificació de les

condicions per accedir als recursos del FOMIT. (BOPIB núm.

14 d'11 d'octubre de 2007).

Quina opinió li mereix a l'Hble. Conseller de Turisme la

modificació recent de les condicions requerides per accedir als

cursos derivats de l'anomenat FOMIT?

Mitjançant el segon punt de la disposició final catorzena de

la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de pressuposts generals de

l'Estat per a l'any 2008, es modifiquen els apartats 1 i 2 de la

disposició addicional quadragèsima tercera de la Llei de

pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2007, per la qual es

regula la iniciativa de modernització de destins turístics

madurs.

Aquesta modificació no significa un canvi de les condicions

d'accés als recursos del FOMIT, sinó que significa una

ampliació de l'abast del mateix amb la finalitat d'assegurar un

major impacte de les actuacions que es puguin finançar.

Per una banda, es diversifiquen les fórmules de finançament

possible amb càrrec al FOMIT, ja que, juntament amb els

préstecs, es preveu així mateix la possibilitat d'utilitzar el Fons

per a finançar els desemborsaments de les aportacions que

pugui efectuar l'Administració general de l'Estat al capital

social d'aquelles societats que constitueixi o en les que pugui

participar i que tenguin per objecte la renovació de destins

turístics madurs. També es recull la possibilitat de què fons del

FOMIT es puguin constituir en garantia, sense contraprestació,

per assegurar els préstecs que s'atorguin en el seu cas per l'ICO

a favor dels beneficiaris del FOMIT.

Per altra banda, s'obre la possibilitat de què siguin també

finançables, a més dels plans d'entitats locals i organismes

dependents, aquells projectes que es desenvolupin dins el marc

d'un Pla de reconversió o modernització integral d'un destí

turístic madur, l'execució del qual es realitzi per una entitat

constituïda a l'efecte per l'Administració general de l'Estat, amb

altra o altres administracions públiques o entitats públiques o

privades.

Per part de l'Administració general de l'Estat s'està

elaborant un projecte de Reial Decret de regularització

d'Iniciativa de Modernització de destins turístics madurs amb

la finalitat de recollir les modificacions efectuades per la Llei

de pressuposts i incardinar aquesta iniciativa dins les

coordenades del Pla de turisme espanyol  Horizonte 2020.

Palma, 14 de febrer de 2008.

El conseller de Turisme:

Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació

G)

A la pregunta RGE núm. 4253/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a

desplegament jurídic del nou Estatut. (BOPIB núm. 25 de 21

desembre de 2007).

Quines feines i/o actuacions està portant a terme el Govern

per al desplegament jurídic i legislatiu de les iniciatives

contemplades en el nou Estatut d'Autonomia?

El Govern de les Illes Balears aborda el desplegament de

l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (EAIB) des de tres

vessants diferents. En primer lloc, a través d'iniciatives

legislatives en desenvolupament de diversos preceptes

estatutaris (com ara l'aprovació del projecte de llei de creació

de l'Agència Tributària de les Illes Balears, a l'empara de

l'apartat 3 de l'article 133 de l'EAIB). 

En segon lloc, amb altres iniciatives de modificació de

disposicions legals vigents per adaptar-els al nou marc

estatutari (s'estan perfilant, per exemple, les línies bàsiques que

hauran de regir la nova legislació reguladora de determinats

òrgans de consulta i assessorament de rellevància estatutària).

I en tercer lloc, a través de la posada en funcionament

operatiu de diferents òrgans d'extracció estatutària, com ara la

Conferència de Presidents (article 74 de l'EAIB); La Comissió

Mixta de Transferències Estat-Illes Balears, prevista en la

disposició transitòria primera de l'EAIB, per al traspàs de les

funcions i els serveis inherents a les competències que

corresponen a la comunitat autònoma; la Comissió Mixta de

Transferències Govern-consells insulars per al traspàs de les

funcions i els serveis que afectin les competències atribuïdes

com a pròpies als consells insulars a la qual fa referència

l'article 70 de l'EAIB (la creació de la qual es preveu en la

disposició transitòria cinquena de l'EAIB); la Comissió Mixta,

de composició paritària; per al traspassos de competències de

l'extint Consell Insular d'Eivissa i Formentera al Consell de

Formentera (apartat 2 de la disposició transitòria vuitena) i la

Comissió Mixta d'Economia i Hisenda, prevista a l'article 125

de l'EAIB, com a òrgan bilateral de relació entre

l'Administració de l'Estat i l'Administració de la comunitat

autònoma en matèries fiscals i financeres.

Palma, 25 de febrer de 2008.

El conseller de Presidència:

Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació

H)

A la pregunta RGE núm. 4283/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, relativa a construcció

de centres educatius a Mallorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de

desembre de 2007).
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Quins nous centres educatius té previst construir el Govern

a l'illa de Mallorca durant els propers dos anys?

S'adjunta la relació de la construcció de nous centres, així

com la relació de formes i ampliacions per als anys 2008 i

2009.

Palma, 12 de febrer de 2008.

La consellera d'Educació i Cultura:

Bàrbara Galmés i Chicón.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

I)

A la pregunta RGE núm. 4284/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, relativa a construcció

de centres educatius a Menorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de

desembre de 2007).

Quins nous centres educatius té previst construir el Govern

a l'illa de Menorca durant els propers dos anys?

Per a l'any 2008 està prevista l'ampliació del Centre IES

Josep Maria Quadrado de Ciutadella i l'ampliació 6+12 al CP

Mateu Fontirroig de Maó.

L'any 2009 a Menorca es preveuen tres projectes nous: CP

Sant Lluís 6+12 al Conservatori de Maó i el CP Maó (Sa

Graduada) 6+12. I també l'ampliació de l'IES Cap de Llevant

i la rehabilitació de l'IES Pasqual Calbó de Maó.

Palma, 12 de febrer de 2008.

La consellera d'Educació i Cultura:

Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació

J)

A la pregunta RGE núm. 4285/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, relativa a construcció

de centres educatius a Eivissa. (BOPIB núm. 25 de 21 de

desembre de 2007).

Quins nous centres educatius té previst construir el Govern

a l'illa d'Eivissa durant els propers dos anys?

Per a l'any 2008 a Eivissa està previst construir el CP Sa

Bodega 6+12 i el nou IES a Sant Antoni de Portmany 16+6.

Per altra part, es preveu una ampliació a 6+12 al CP Poeta

Villangómez d'Eivissa; ampliació 3+6 al  CP Vara de Rei  de

Sant Antoni de Portmany; ampliació a 6+12 al CP Es Vedrà de

Sant Josep de Sa Talaia i ampliació 6 al CP l'Urgell (CEI) de

Sant Josep de Sa  Talaia.

Per al 2009 està previst la construcció d'un nou CP (Es

Pratet) 6+12 a Eivissa i un nou CP 6+12 a Sant Antoni de

Portmany.

I també l'ampliació a 6+12 del CP Can Cantó d'Eivissa; la

reforma d'instalAlacions a l'IES Blanca Dona d'Eivissa; reforma

d'instalAlacions a l'IES I. Macabic d'Eivissa i reforma

d'instalAlacions del CP Can Coix de Sant Antoni de Portmany.

Palma, 12 de febrer de 2008.

La consellera d'Educació i Cultura:

Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació

K)

A la pregunta RGE núm. 4286/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, relativa a construcció

de centres educatius a Formentera. (BOPIB núm. 25 de 21 de

desembre de 2007).

Quins nous centres educatius té previst construir el Govern

a l'illa de Formentera durant els propers dos anys?

Per al 2009 està prevista la construcció del CP Mestre Lluís

Andreu, nou centre de primària i infantil.

Palma, 12 de febrer de 2008.

La consellera d'Educació i Cultura:

Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació

L)

A la pregunta RGE núm. 4316/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, relativa a Memorial

balear de la memòria històrica. (BOPIB núm. 25 de 21 de

desembre del 2007).

Quines previsions té el Govern quant a la creació del

Memorial balear de la memòria històrica?

El Govern de les Illes Balears té la previsió de crear el

Memorial balear de la memòria històrica durant l'any 2008

mitjançant una fundació pública, amb presència de diverses

conselleries i amb la presidència rotatòria.

Palma, 25 de febrer del 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

M)

A la pregunta RGE núm. 4883/07, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a

metges d'Atenció Primària destinats a Menorca. (BOPIB núm.

27 de 18 de gener de 2008).

Quants de metges d'Atenció Primària es destinaran a l'illa

de Menorca? Com se'n farà la distribució? En quin termini es

cobriran les diferents places?

El nombre de metges a incorporar a l'Àrea de Salut de

Menorca i la seva distribució es farà en funció de les necessitats

assistencials, d'acord amb l'estratègia de la Conselleria de Salut

de dotar els equips d'Atenció Primària dels recursos necessaris

que permetin una atenció de qualitat. D'aquesta manera es



922 BOPIB núm. 34 -  28 de març del 2008

pretén corregir els desequilibris existents causats per la manca

de planificació de l'Atenció Primària dels darrers anys.

El termini d'incorporació de places es preveu dins el primer

semestre d'enguany.

Palma, 13 de febrer de 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

N)

A la pregunta RGE núm. 25/08, presentada per l'Hble. Sra.

Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a canvis a CITTIB

i a INESTUR. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 2008).

Té previst el Govern que el nou organisme que es crearà

per a la recerca, el desenvolupament i la innovació de turisme

(CIDTUR) absorbeixi el CITTIB o l'INESTUR?

No, el Govern de les Illes Balears no té previst que el nou

organisme CIDTUR absorbeixi el CITTIB o l'INESTUR.

Palma, 27 de febrer del 2008.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

O)

A la pregunta RGE núm. 181/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a

Consell de participació de la Dona. (BOPIB núm. 28 d'1 de

febrer de 2008). 

En què consistirà la creació del Consell de participació de

la Dona que té previst el Govern?

El Consell de participació de la Dona de les Illes Balears,

es vol crear com a òrgan de consulta i assessorament en els

temes que puguin afectar a la dona.

La voluntat de la conselleria, és que tengui entre altres

competències:

- Promoure mesures i formular suggeriments a

l'Administració Pública.

- Valorar plans d'igualtat entre homes i dones, i confecció

de pressuposts.

- Recollir i canalitzar els òrgans competents, les denúncies

de conductes discriminatòries.

- Proposar als poders públics l'adopció de mesures

relacionades amb l'àmbit de la igualtat.

Volem que la participació vengui definida per associacions

i federacions de dones legalment constituïdes, partits polítics i

agents socials més representatius.

Palma, 14 de febrer de 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

P)

A la pregunta RGE núm. 182/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, relativa a

reconversió de la Llei de la dona. (BOPIB núm. 28 d'1 de

febrer de 2008). 

De quina manera, o amb quin procediment administratiu

o parlamentari, pensa el Govern reconvertir l'actual Llei de la

dona en una llei per a la igualtat?

Amb el procediment legislatiu establert a tal efecte en les

lleis i decrets de la nostra comunitat autònoma. A més de

comptar amb la participació de les entitats socials.

Palma, 14 de febrer de 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

Q)

A la pregunta RGE núm. 184/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a

cooperació amb el Sud. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer de

2008). 

Quin percentatge del pressupost del Govern per a l'any

2008 es destina a cooperació amb el Sud?

Tal com preveu la Llei de cooperació internacional de la

comunitat autònoma, el 0,7% de pressuposts propis.

Palma, 14 de febrer de 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

R)

A la pregunta RGE núm. 185/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a

cooperació amb el Sud (II). (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer de

2008). 

Quines actuacions ha portat a terme fins avui el Govern en

concepte de cooperació amb el Sud?

Des del Govern, a través de la Direcció General de

Cooperació i de l'Agència de Cooperació Internacional, des del

juliol de 2007 fins a febrer de 2008, s'han portat a terme, les

següents actuacions:

• Constitució i posada en marxa del Consell de Cooperació (3

reunions).

• Redacció de l'esborrany del Pla director i obertura del

procés de participació amb les ONG.

• Planificació dels viatges per al 2008.

• Conferència de la Fundación Lealtad, amb el títol "Són

transparents les ONG?"

• Convocatòria general de projectes de cooperació.

• Viatges de seguiment de projectes a Senegal i Colòmbia.

• Reunions amb els Fons insulars de cooperació.

• Convocatòria del Comitè d'Emergències pel terratrèmol del

Perú i assignació de 150.000 euros dels recursos propis.
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• Inauguració del "Bus del Cafè", organitzat per

INTERMON-OXFAM.

• Organització de la Fira de Comerç Just de Nadal, a

Mallorca i a Eivissa.

• Participació a dues comissions interterritorials de l'Agència

Espanyola de Cooperació Internacional i altres reunions

sectorials.

• Edició de 3 números de la revista Cooperant.

• Edició d'1 número de Quaderns de Pau i Solidaritat.

• Participació del director general, com a ponent a la taula

rodona sobre REMESAS.

• Participació del director general, com a ponent de 2

seminaris de l'ONG Sotermun.

• Organització de l'exposició COOPERART 08.

• Compareixença voluntària de la consellera d'Afers Socials,

Promoció i Immigració, davant la Comissió d'Assumptes

Socials del Parlament de les Illes Balears, el 7 de febrer de

2008, per tal d'informar sobre el Pla director de Cooperació

i sobre la planificació dels viatges de la Direcció General de

Cooperació.

Formació externa de la Direcció General de Cooperació

(mitjançant la Universidad Complutense de Madrid).

• Microcrèdits: 5 i 6 de novembre de 2007- 8 hores.

• L'avaluació de les accions de cooperació al

desenvolupament: 26, 27 i 28 de novembre de 2007- 12

hores.

Formació interna de la Direcció General de Cooperació.

• Taller de baremació de projectes: 10 i 11 de gener de 2008-

8 hores.

Formació de la Direcció General de Cooperació (mitjançant

el conveni amb la UIB).

• Diagnòstic territorial per a la fonamentació de projectes de

cooperació al desenvolupament: 19, 20, 21, 27 i 28

d'octubre de 2007- 20 hores.

• Curs monogràfic sobre tècniques d'informació i

documentació per a la cooperació i la solidaritat: 13, 15, 17,

20, 22, 24 i 29 de novembre i 1, 4 i 11 de desembre de

2007- 40 hores.

• II Jornades de cooperació al desenvolupament i la

solidaritat: 29 i 30 de novembre de 2007.

• Curs de formació de voluntariat especialitzat en cooperació

al desenvolupament: 21, 22, 23, 28 i 29 de novembre de

2007-20 hores. 

Palma, 21 de febrer de 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

S)

A la pregunta RGE núm. 186/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a

cooperació amb el Sud (III). (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer de

2008). 

En quin termini creu el Govern que es destinarà el 0,7%

del pressupost de la comunitat autònoma a la cooperació amb

el Sud?

La previsió del Govern és que el 0,7% del total dels

pressuposts es destinaran a finals de la legislatura 2007-2011.

Palma, 14 de febrer de 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

T)

A les preguntes RGE núm. 187 i 188/08, presentades per

l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relatives a nova Llei

de serveis socials (I i II). (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer de

2008). 

Quins treballs, amb mitjans propis o contractats mitjançant

assistència tècnica, està portant a terme per a l'elaboració

d'un projecte de nova llei de serveis socials? Quan té previst

el Govern tramitar-lo davant el Parlament?

Des de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i

Immigració s'ha elaborat un document que recull els següents

capítols:

- Títol primer: Disposicions Generals.

- Títol segon: Del Sistema Públic de Serveis Socials.

- Títol tercer: Règim Competencial i Organitzatiu.

- Títol quart: Els Òrgans de Participació.

- Títol cinquè: Els Professionals dels Serveis Socials.

- Títol sisè: Finançament Públic dels Serveis Socials.

- Títol setè: La Iniciativa Privada.

- Títol vuitè: De la Qualitat, la Formació i la Recerca en

l'àmbit dels Serveis Socials.

- Títol novè: Inspecció i Règim Sancionador.

S'ha realitzat amb mitjans propis de la Conselleria.

Actualment s'està consensuant amb el Consell Insular.

La previsió de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i

Immigració, és poder lliurar al Govern de les Illes Balears, el

projecte de llei de serveis socials en el període de setembre a

desembre de 2008.

Palma, 14 de febrer de 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

U)

A la pregunta RGE núm. 236/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a millora de

l'atenció primària. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

Com pensa la Conselleria de Salut i Consum reforçar i

millorar l'atenció primària a l'illa de Menorca?

La Conselleria de Salut i Consum té un compromís ferm

amb la millora de l'atenció primària de salut, com a nivell més
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proper als ciutadans i que resol la majoria dels seus problemes

de salut, a totes les illes.

Durant la legislatura es continuaran desenvolupant i es

donarà un impuls important a aspectes puntuals en les

Estratègies AP XXI, com són la descentralització de la gestió,

la millora de la cooperació entre nivells i la relació entre

clínics.

En el cas de Menorca les primeres fites d'aquesta política de

millora i desenvolupament d'AP són:

- Finalització de les obres de la unitat bàsica de salut d'Es

Castell.

- Obertura del nou centre de salut Verge del Toro.

- Millora important de la infraestructura del centre i millora

de les condicions assistencials del CS Dalt Sant Joan.

- Incorporació de nous recursos humans al CS Verge del

Toro.

- Construcció d'un CS Es Banyer a Alaior.

- Valoració de la reforma i/o l'ampliació del CS Canal Salat.

- Desenvolupament de les competències clíniques en AP,

paralAlelament a l'adequació dels recursos humans.

- Inclusió d'indicadors assistencials en la gestió entre el

Servei de Salut i la Gerència de l'àrea de salut de Menorca.

- Impuls de les activitats de prevenció i promoció de la

salut, educació sanitària a les escoltes, activitats de grups,

etc.

Palma, 28 de febrer del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

V)

A la pregunta RGE núm. 237/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a Pla de

qualitat dels serveis sanitaris. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer

del 2008).

Quins treballs està duent a terme la Conselleria de Salut i

Consum per a l'elaboració i l'aplicació del Pla de qualitat dels

serveis sanitaris?

Actualment tenim tres línies de treball:

1. La Conselleria de Salut i Consum està elaborant, en

colAlaboració amb la Direcció General de Qualitat de

Serveis, el seu mapa de qualitat.

2. Des de la conselleria i des del Servei de Salut s'impulsen

tots els projectes de millora de la qualitat que es duen a

terme en el Servei de Salut, en concret a l'àrea de salut

d'Eivissa, Formentera, àrea de salut de Menorca, atenció

primària de Mallorca, hospitals de Son Llàtzer, Son dureta,

Manacor i Inca, GESMA i 061. S'intenta potenciar al

màxim l'elaboració de la cartera de serveis i els mapes de

processos, entre altres iniciatives.

3. S'està treballant per donar un nou impuls al Pla

d'excelAlència.

Palma, 28 de febrer del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

X)

A la pregunta RGE núm. 238/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a cita prèvia.

(BOPIB núm. 28 d'1 de febrer de 2008).

Quines previsions ha fet el Govern des de juliol de 2007

fins avui per aconseguir implantar el sistema de cita prèvia al

sistema balear de salut?

El sistema de cita prèvia està implantat a Balears des de

1990 i l'any 2002 es va iniciar l'actual model de gestió per mitjà

del call center de Bitel.

Palma, 25 de febrer de 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

Y)

A la pregunta RGE núm. 239/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a millores

tecnològiques. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

Quines són les millores tecnològiques amb les quals la

Conselleria de Salut i Consum pensa dotar l'Hospital de

Menorca?

Les millores tecnològiques amb les quals la Conselleria de

Salut i Consum pensa dotar l'Hospital de Menorca aquest any

són:

- Oftalmoscopi binocular directe (oftalmologia).

- Oftalmoscopi binocular indirecte (oftalmologia).

- Estació 4 bombes (UCI).

- Beina 17º i 21º+obturador+pont+ungla+pinça (urologia).

- Ureterorrenoscopi+pinça+elèctrode flexible (urologia).

- Uretròtom òptic (urologia).

- Òptica 5 mm (urologia).

- Colposcopi (ginecologia).

- Impedanciometre (otorrinolaringologia).

- Incubadora transport amb respirador (obstetrícia).

- Llits de dilatació i part (2) (obstetrícia).

- Taula Prona (radiodiagnòstic).

- Sistema automàtic de desinfecció per a anell d'aigua

(diàlisi).

- RNM (posada en marxa).

Palma, 28 de febrer del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

Z)

A la pregunta RGE núm. 240/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a model de

carrera professional. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

Quines actuacions està portant a terme la Conselleria de

Salut i Consum per al desenvolupament i la reforma del model

de carrera professional?
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Actualment el Servei de Salut centra la seva activitat en

relació a la carrera professional en la negociació sindical, per

a la definició del model de desenvolupament professional per

al personal no sanitari. Aquest model està ja en fase avançada

de negociació i pròxim a concloure.

D'altra banda, i mentre acaba el primer, s'està treballant a

desenvolupar un contingut de la carrera professional que no

estava desenvolupat a l'acord de mesa sectorial que definia la

carrera professional. Posteriorment aquesta proposta es

discutirà amb organitzacions sindicals i entitats professionals

per millorar el seu contingut amb les seves aportacions i iniciar

la seva aplicació.

Palma, 28 de febrer del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

AA)

A la pregunta RGE núm. 241/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a baixes del

personal metge. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer de 2008).

Quantes baixes de personal metge s'han produït a

l'Hospital Mateu Orfila de Menorca des de juliol de 2007 fins

a data d'avui?

Baixes d'1 de gener de 2004 a 30 de juny de 2007: 55.

Baixes des d'1 de juliol de 2007: 6.

Excedència: 1.

Passen a Atenció Primària: 2.

Total: 9.

Altes des d'1 de juliol de 2007: 19.

Palma, 25 de febrer de 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

AB)

A la pregunta RGE núm. 242/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a equip de

ressonància magnètica. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del

2008).

Quan pensa el Govern de les Illes Balears posar en marxa

l'equip de ressonància magnètica de l'Hospital Mateu Orfila

de Menorca?

En principi, i si no es produeixen problemes de tipus tècnic,

està previst que durant el mes de març es posi en marxa l'equip

de ressonància magnètica de l'Hospital Mateu Orfila.

Palma, 28 de febrer del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

AC)

A la pregunta RGE núm. 243/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a Pla

sociosanitari a Menorca. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer de

2008).

Què està fent el Govern quant a la revisió del Pla d'atenció

sociosanitària a l'illa de Menorca?

A finals de l'any 2007 s'inicià el procés de revisió del Pla

d'atenció sociosanitària mitjançant l'aportació de 10.000 euros

per part de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i

Immigració, i de 12.000 euros per part de la Conselleria de

Salut. Aquestes aportacions complementen l'aportació tècnica

i econòmica del Consell de Menorca.

Al llarg d'aquest any s'ha presentat un primer document a

regidors dels ajuntaments de Menorca, així com a entitats que

treballen en aquest sector. Aproximadament, en el termini de

dos mesos s'espera que el Consell de Menorca presenti el

documents a aquestes conselleries.

Palma, 18 de febrer de 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

AD)

A la pregunta RGE núm. 244/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a Llei de

dependència (I). (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer de 2008).

Quines actuacions està portant a terme el Govern en

relació al desenvolupament de la Llei de dependència?

Des de la constitució del nou Govern, el juliol de 2007,

s'ha: 

• Creat l'òrgan tècnic de valoració per a la declaració de la

situació de dependència, amb reunions setmanals.

• Redissenyat la solAlicitud de valoració de la dependència a

petició dels colAlegis professionals afectats.

• Elaborat i publicat la resolució de procediment i intensitat

de servei que permetia, entre altres, el pagament de les

prestacions econòmiques.

• Incorporat als consells a la Fundació d'Atenció a la

Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal.

• Contractat professionals per poder realitzar les valoracions

i el PIA.

• Realitzat més de 4.000 valoracions.

• Realitzat més de 800 PIA.

• Signat 380 resolucions de prestació econòmica.

• Signat un protocol de construcció de noves infraestructures

per a atenció a la dependència, amb el Ministeri de Treball

i Afers Socials.

• Posat en funcionament 5 residències dirigides a l'atenció a

la dependència.

• Supervisat la construcció de permisos administratius de la

resta de residències en construcció, així com el seguiment

de les obres pendents de finalització.

• Revisat els projectes arquitectònics de les futures

residències de Sant Joan i Pollença.
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• Acordat el progressiu retorn als consells amb la gestió de

residències.

Palma, 14 de febrer de 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

AE)

A la pregunta RGE núm. 245/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a Llei de

dependència (II). (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer de 2008).

Quines gestions ha fet el Govern des del mes de juliol de

2007 fins avui per a la incorporació dels consells insulars al

Consejo Nacional de la Dependencia?

S'ha solAlicitat al Ministeri de Treball i Assumptes Socials

una informació per conèixer la situació d'altres comunitats

autònomes, així com el procediment per solAlicitar la

incorporació dels consells al Consell Nacional de la

Dependència.

Sols hi ha hagut dues comunitats autònomes que han

solAlicitat la incorporació d'altres entitats al mencionat Consell.

La comunitat autònoma d'Euskadi té representació de les

diputacions. La comunitat autònoma de Canàries va solAlicitar

la incorporació dels Cabildos i li va ser denegat.

Actualment s'està elaborant un informe des de la Conselleria

d 'Afers Socials, Promoció i Immigració per solAlicitar la

incorporació dels consells. La solAlicitud serà valorada per

l'òrgan competent del ministeri que realitzarà una proposta en

un sentit o en un altre.

Des de juliol de 2007, sols hi ha hagut una reunió del

Consell Nacional de la Dependència, celebrada a Madrid, el

desembre de 2007.

Palma, 14 de febrer de 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

AF)

A la pregunta RGE núm. 246/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a drets socials

per a la ciutadania. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer de 2008).

Quan i com té previst el Govern de les Illes Balears

desenvolupar el títol de nous drets socials per a la ciutadania

que contempla el nou Estatut d'Autonomia?

El Govern de les Illes Balears té previst desenvolupar el

títol de nous drets socials per a la ciutadania que contempla el

nou Estatut d'Autonomia, a través de les negociacions que es

produiran a la Mesa d'Ocupació i Cohesió Social, tal com està

previst a les bases per al diàleg sobre el pacte per a la

competitivitat, l'ocupació i la cohesió social a les Illes Balears.

Palma, 14 de febrer de 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

AG)

A la pregunta RGE núm. 247/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a serveis de

benestar social. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer de 2008).

De quina manera participaran els ajuntaments en l'acord

que promou el Govern de les Illes Balears per al

desenvolupament i la gestió del serveis de benestar social?

És voluntat de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i

Immigració, que la participació dels ajuntaments en el

desenvolupament i la gestió dels serveis de benestar social, es

reculli a la nova Llei de serveis socials, ja anunciada.

Palma, 14 de febrer de 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

AH)

A les preguntes RGE núm. 248, 249 i 250/08, presentades

per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relatives a

Consorci Sociosanitari a Menorca (I a III). (BOPIB núm. 28

d'1 de febrer de 2008).

Quines aportacions té previst portar a terme el Consorci

Sociosanitari de Menorca? Quin és el pressupost de cadascuna

de les actuacions que té previst portar a terme? Quin és el

calendari per a la posada en marxa d'aquestes actuacions?

El Consorci Sociosanitari de Menorca té previst gestionar

i supervisar totes les obres que es construeixin o es reformin a

l'illa de Menorca, dirigides a l'atenció a la dependència.

La construcció de la Residència per a persones amb

discapacitat a Ciutadella, és de les primers actuacions que té

previst portar a terme el Consorci Sociosanitari de Menorca.

Pendent, actualment de la cessió del terreny al Consorci per

part de l'Ajuntament de Ciutadella.

També existeix la previsió de construccions o adaptació de

nous centres d'estades diürnes per a persones majors amb

dependència i habitatges tutelats per a persones amb

discapacitat. Pendent d'elegir la ubicació, una vegada finalitzat

el nou Pla Sociosanitari.

Els pressuposts s'adaptaran a les necessitats, una vegada que

hi hagi la concessió del terreny de Ciutadella i l'elecció de la

ubicació més adequada segons criteris de planificació del nou

Pla Sociosanitari.

Palma, 15 de febrer de 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.
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Ordre de Publicació

AI)

A la pregunta RGE núm. 251/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a actuacions en

matèria d'immigració. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer de 2008).

Quines actuacions ha portat a terme el Govern de les Illes

Balears en matèria d'immigració a l'illa de Menorca des del

mes de juliol de 2007 fins a data d'avui?

Des del mes de juliol fins a la data d'avui, s'han realitzat les

gestions i accions oportunes i necessàries per:

1. Supervisar els serveis convinguts directament, així com

liquidar els convenis del 2007 que gestionaren ajuntaments

i consells.

2. S'han acordat els següents convenis per a l'any 2008, amb

el consell:

- Reforç i millora de la xarxa OFIM...........231.000 euros.

- Informació i Orientació Laboral a Menorca.....9.000 euros.

- Servei de Mediació en l'habitatge............70.000 euros.

3. S'han elaborat les següents convocatòries públiques, a les

que es podran acollir persones, entitats i administracions de

Menorca:

- Convocatòria per a l'ampliació i reforç de la Xarxa de

Mediació Intercultural Municipal.

- Convocatòria per donar suport a les associacions

d'immigrants.

4. Dos convenis amb la UNED. Un per facilitar l'accés a la

universitat per a majors de 25 anys i l'altre per a la formació

en la mediació intercultural. Un conveni amb la UIB per

facilitar estudis de postgrau.

5. Conveni amb la Conselleria de Salut per:

- Ampliació i reforç del Programa de mediació sanitari.

A Menorca hi ha dos mediadors sanitaris, amb

possibilitat d'ampliació, així com l'ampliació del servei

de teletraducció.

6. Manteniment i ampliació del Programa ALTER

conjuntament amb la Direcció de Joventut i Família. L'illa

de Menorca tendrà dues unitats més per afegir a la ja

existent.

Palma, 14 de febrer de 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

AJ)

A la pregunta RGE núm. 255/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a noves

prestacions sanitàries (I). (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del

2008).

Quines noves prestacions sanitàries té previst el Govern de

les Illes Balears durant aquesta legislatura en el sistema

balear de salut de l'illa de Menorca?

Al marge de les noves prestacions que s'incorporin a nivell

de totes les illes, està prevista a l'ampliació de prestacions a les

quals fa referència la incorporació de dues noves especialitats:

cirurgia plàstica i reparadora i cirurgia bucodental.

A nivell de radiologia està previst l'inici de la realització de

RNM, així com la realització de radiologia intervencionista

sobre la mama.

S'ha obert així mateix una consulta específica de cirurgia

vascular.

Palma, 28 de febrer del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

AK)

A la pregunta RGE núm. 256/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a noves

prestacions sanitàries (II). (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del

2008).

Amb quines noves especialitats pensa el Govern de les Illes

Balears dotar l'hospital de Menorca?

Les noves especialitats previstes per a l'Hospital Mateu

Orfila durant l'any 2008 són les de cirurgia plàstica (en marxa

des del gener del 2008) i cirurgia bucodental (previsió de

posada en marxa el març del 2008).

Palma, 28 de febrer del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

AL)

A les preguntes RGE núm. 257, 260, 261, 262 i 263/08,

presentades per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i

Barceló, relatives a pàgina web turística (I a IV). (BOPIB

núm. 28 d'1 de febrer de 2008).

Quines són les característiques tècniques i les prestacions

que ofereix la nova pàgina web amb contingut turístic que ha

encarregat o realitzat la Fundació IBIT? Quin procediment

s'ha seguit per a la seva contractació? Quina és la relació

d'empreses convidades o presentades a la convocatòria per a

la contractació? Quin és el pressupost que han ofert

cadascuna? A quina empresa i per quin import s'han adjudicat

els treballs?

La Fundació IBIT no ha encarregat ni realitzat cap pàgina

web de contingut turístic des de dia 1 d'agost de 2007. No

obstant això, es treballa, des de la legislatura anterior, en el

projecte europeu SAITUR.

Palma, 13 de febrer de 2008.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

AM)

A la pregunta RGE núm. 264/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a cost dels Jocs

Escolars de les Illes Balears 2007. (BOPIB núm. 28 d'1 de

febrer de 2008).
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Quin ha estat el cost assumit pel Govern de les Illes

Balears de l'organització dels Jocs Escolars de les Illes

Balears 2007? Detalleu-ne les quantitats segons els conceptes.

Trofeus, medalles, plaques: 5.023,08 euros.

Publicitat: 30.235,95 euros.

Desplaçaments i allotjaments: 110.734,06 euros.

Material imprès, samarretes i bosses: 17.060 euros.

Assegurança: 3.686,49 euros.

Federacions: 21.304 euros.

Ambulàncies, seguretat i serveis diversos: 36.026,74 euros.

Secretaria competició. 5.348,86 euros.

Palma, 22 de febrer de 2008.

El conseller d'Esports i Joventut:

Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació

AN)

A la pregunta RGE núm. 265/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a cost de les

seleccions autonòmiques. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer de

2008).

Quin ha estat el cost assumit pel Govern de les Illes

Balears de les seleccions autonòmiques Balears durant

l'exercici 2007?.

• Bàsquet. Categories infantil i cadet: 11.995 euros.

• Handbol. Categories infantil i cadet. 16.721,31 euros.

• Futbol. Categoria cadet: 10.140,31 euros.

• Cros. Categories juvenil i cadet: 8.808,78 euros.

• Voleibol. Categories infantil i cadet: 9.868,80 euros.

• Futbol Sala. Categoria infantil: 2.245,60 euros.

• Futbol (final). Categoria cadet: 4.306,33 euros.

• Gimnàstica Rítmica. Categories infantil i cadet: 1.095,36

euros.

• Judo. Categories infantil i cadet: 8.145,46 euros.

• Atletisme. Categoria juvenil: 864,32 euros.

• Atletisme. Categoria cadet femenina: 5.204 euros.

• Triatló.  Categoria cadet: 2.772,71 euros.

• Escacs, tennis taula-bàdminton o orientació. Categories

open, infantil i cadet: 6.291 euros.

• Natació. Categoria infantil: 3.027,13 euros.

• Vòlei platja: Categoria cadet: 4.688,64 euros.

• Ciclisme. Categoria cadet: 1.798,35 euros.

Palma, 22 de febrer de 2008.

El conseller d'Esports i Joventut:

Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació

AO)

A la pregunta RGE núm. 278/07, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a terminis d'execució

del conveni de la xarxa d'oficines integrades amb l'Estat.

(BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

Quins terminis d'execució es contemplen per a l'aplicació

del conveni marc entre l'Administració General de l'Estat i

l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades

d'atenció ciutadana en l'àmbit territorial de les Illes Balears?

El conveni marc contempla dos àmbits i tres nivells.

En el primer àmbit intervenen les administracions central i

autonòmica. Dins aquest àmbit el primer nivell estableix el

compromís d'integrar en una sola xarxa els registres comuns

d'ambdues administracions des del moment de la publicació del

conveni al BOIB i al BOE. El segon i tercer nivell s'aniran

assolint en funció de la capacitat tecnològica i operativa de

cada administració.

En el segon àmbit les administracions intervinents, a més de

les anteriors, són les locals que així ho decideixen; és per això

que el desplegament territorial i temporal del conveni depèn de

la voluntat de dites administracions. Tot i així el Govern té la

pretensió d'estendre al conveni en el primer àmbit tot el territori

de la nostra comunitat abans de finalitzar aquest any en curs.

Palma, 25 de febrer del 2008.

El conseller de Presidència:

Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació

AP)

A la pregunta RGE núm. 395/08, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a contractació de

personal al Consell de Formentera. (BOPIB núm. 28 d'1 de

febrer del 2008).

Quina serà la categoria professional del nou personal que

podrà contractar el Consell de Formentera amb el nou acord

de finançament que ha augmentat la despesa corrent de 3 a 4

milions d'euros?

Correspon al Consell de Formentera aprovar el seu catàleg

de llocs de feina i, per tant, aquest determinarà quines són les

places/categories a contractar.

Palma, 28 de febrer del 2008.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

AQ)

A la pregunta RGE núm. 396/08, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a oficina del

consumidor a Formentera. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del

2008).

Pensa la Conselleria de Salut i Consum establir una oficina

de defensa del consumidor a Formentera?

Les oficines municipals d'atenció als consumidors són

competència municipal dels ajuntaments.
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La Direcció General de Consum i l'Ajuntament de Sant

Francesc de Formentera tenen firmat el conveni "Consum a ca

teva", pel qual l'òrgan municipal escolta els problemes dels

consumidors i ens remet les reclamacions.

A més, per ampliar la cobertura informativa en matèria de

reclamacions transfrontereres dins la Comunitat Europea, a

l'octubre del 2007 al port de la Savina de Formentera es va

inaugurar el primer punt telemàtic, juntament amb la

colAlaboració del Consell Insular de Formentera, per informar

els consumidors i poder formular també, si ho desitgen,

reclamacions.

Palma, 28 de febrer del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

AR)

A la pregunta RGE núm. 397/08, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Josep Miquel Mayans i Serra, relativa a dotació de

material de l'Hospital de Formentera. (BOPIB núm. 28 d'1 de

febrer de 2008).

Pensa la Conselleria de Salut dotar d'un TAC i un

mamògraf a l'Hospital de Formentera?

El Servei de Salut estudiarà pròximament les noves accions

en dotació tecnològica, diagnostica o de tractament, per a la

seva presa de decisions i priorització, atenent criteris de

demanda i qualitat de servei.

Palma, 25 de febrer de 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

AS)

A la pregunta RGE núm. 399/08, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a finançament del

Consell de Formentera. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del

2008).

Nom, llinatges, categoria professional i/o empresa en la

qual treballa la persona o les persones que han redactat

l'informe o l'estudi en què s'ha basat el Govern de les Illes

Balears per augmentar de 3 a 4 els milions d'euros per al

finançament de la despesa corrent del Consell de Formentera.

Han elaborat la documentació esmentada abans els serveis

tècnics de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

Palma, 28 de febrer del 2008.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:

Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació

AT)

A la pregunta RGE núm. 401/07, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a consell de caça a

Formentera. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

Pensa el Govern de les Illes Balears crear un consell de

caça a Formentera?

Els consells de caça són òrgans consultius destinats, entre

altres i primerament, a assessorar l'administració competent en

matèria de caça a l'hora de redactar i aprovar l'Ordre de vedes.

La seva composició i el seu funcionament estan regulats en el

Decret 65/2005, de 10 de juny, de modificació del Decret

95/2002, de 12 de juliol, pel qual es regulen el Consell Balear

de Caça i els Consells Insulars de Caça. En el marc d'aquest

decret, el Consell de caça d'Eivissa i Formentera recull en el

seu si representants de caçadors i altres institucions de

Formentera. Una vegada sigui efectiva la transferències de les

competències en matèria de caça als consells insulars serà

potestat del Consell de Formentera crear aquest consell de caça

a l'illa, i d'articular conjuntament amb el Govern de les Illes

Balears els mecanismes de representació d'aquest en el Consell

Balear de Caça, que els engloba tots.

Palma, 19 de febrer del 2008.

El conseller de Medi Ambient:

Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació

AU)

A la pregunta RGE núm. 402/08, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Josep Miquel Mayans i Serra, relativa a telèfon

d'emergències metges 061. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer de

2008).

Pensa la Conselleria de Salut descentralitzar el servei

telefònic i d'emergències metges 061 i crear un centre

d'atenció a Eivissa?

No està previst descentralitzar el servei d'emergències

mèdiques 061 a Eivissa.

Palma, 25 de febrer de 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

AV)

A la pregunta RGE núm. 403/07, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a telèfon

d'emergències mèdiques 061. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer

del 2008).

Pensa la Conselleria de Salut i Consum integrar el telèfon

d'emergències mèdiques 061 en el telèfon d'urgències 112?

En aquests moments no hi ha cap pla d'integració estructural

entre un i altre números telefònics, amb independència que es

pugui garantir la porta d'entrada universal a tots els serveis per

mitjà de l'112.
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Existeix un marc de colAlaboració entre ambdós dispositius

i l'interès per les dues parts de millorar la integració funcional

i el treball en comú.

Palma, 28 de febrer del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

AX)

A la pregunta RGE núm. 413/07, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a

centenari del centre balear. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del

2008).

Quines actuacions durà a terme el Govern de les Illes

Balears amb motiu dels cent anys de la presència balear a La

Protectora Menorquina a la ciutat de Còrdova?

El programa encara no està tancat. No obstant això s'està

preparant un conveni amb La Protectora Menorquina de

Còrdova per un import de 75.000 euros. Les 2/3 parts d'aquesta

quantitat es destinaran a obres i infraestructures per pròpia

voluntat del president, el Sr. Fernando Bosch.

Palma, 27 de febrer del 2008.

El conseller de Presidència:

Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació

AY)

A la pregunta RGE núm. 415/07, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a relació laboral del Sr.

Joan Amengual Horrach. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del

2008).

Quin tipus de relació laboral té el Sr. Joan Amengual

Horrach amb el Govern de les Illes Balears o qualsevol ens

que en depengui?

El Sr. Joan Amengual Horrach està destinat en comissió de

serveis com a docent a la Direcció General de Cultura, i el seu

sou és el que li correspon com a funcionari del cos de mestres.

Marratxí, 25 de febrer del 2008.

La consellera d'Interior:

María Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació

AZ)

A la pregunta RGE núm. 416/08, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Antoni Serra i torres, relativa a relació laboral de la

Sra. Magdalena Solivellas Mairata. (BOPIB núm. 28 d'1 de

febrer de 2008).

Quin tipus de relació laboral té la Sra. Magdalena

Solivellas Mairata amb el Govern de les Illes Balears o

qualsevol ens dependent d'ells?

La informació solAlicitada està publicada en el BOIB núm.

117 de 2 d'agost de 2007 i núm. 112 de 21 de juliol de 2007.

Palma, 12 de febrer de 2008.

El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:

Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació

BA)

A la pregunta RGE núm. 829/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a

desenvolupament del protocol de violència de gènere. (BOPIB

núm. 29 de 8 de febrer de 2008).

Quines accions té previstes el Govern de les Illes Balears

per desenvolupar el protocol de violència de gènere?

Actualment ja s'ha redactat el document del protocol de

violència de gènere per part dels tècnics de la conselleria i

l'Institut Balear de la Dona, a la vegada que un calendari de

reunions per arribar a consensos i millorar el document inicial,

amb les administracions sanitàries, socials i judicials afectades.

Palma, 18 de febrer de 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

BB)

A la pregunta RGE núm. 830/07, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a

pacients derivats a la policlínica del Rosario des de l'Hospital

de Can Misses. (BOPIB núm. 29 de 8 de febrer del 2008).

Quants de pacients s'han derivat a la policlínica del

Rosario des de l'Hospital de Can Misses des del mes d'agost

del 2007? Què ha motivat el trasllat?

Els pacients derivats des de l'Hospital de Can Misses a la

policlínica del Rosario des del mes d'agost fins al desembre del

2007 han estat 2.034. Els motius dels trasllats han estat:

- Concert maxilAlofacial.

- Concert neurocirurgia.

- Concert hemodinàmica.

- Concert falta de llits UCI.

- Concert falta de llits pluripatologies.

- Concert RMN.

- Tràfics, laborals i privats.

- Derivació de llistes d'espera quirúrgica i proves

complementàries.

Palma, 28 de febrer del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

BC)

A la pregunta RGE núm. 831/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a altes i
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estades mitjanes a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 29

de 8 de febrer del 2008).

Quin és el nombre d'altes i d'estades mitjanes dels pacients

a l'Hospital de Can Misses en els darrers tres anys?

Segons consta a la base de dades del sistema d'informació

d'atenció especialitzada i del conjunt mínim bàsic de dades per

l'Hospital de Can Misses, les dades solAlicitades són:

2007 2006 2005

Altes 8.424 8.086 8.012

Estada mitjana 6,5 6,4 6,1

Palma, 28 de febrer del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

BD)

A la pregunta RGE núm. 1208/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a ajuda per

palAliar les destrosses de les torrentades dels dies 4 i 5

d'octubre. (BOPIB núm. 31 de 22 de febrer del 2008).

En quina situació es troba l'ajuda que va acordar el

president Francesc Antich amb el president del Govern central

per tal de palAliar les destrosses produïdes per les torrentades

dels passats 4 i 5 d'octubre?

L'acord va ser del Consell de Ministres. A data d'avui, la

quantitat pagada pel Consorci de Compensació d'Assegurances

del Ministeri d'Economia i Hisenda s'acorda als 14 milions

d'euros, i la previsió pendent és d'uns 30 milions més. De la

informació remesa per la Delegació del Govern, atesos els

terminis del procés de tramitació del Ministeri de l'Interior, no

es pot deduir encara la quantia dels ajuts que s'han de pagar.

Palma, 14 de març del 2008.

El conseller de Presidència:

Albert Moragues i Gomila.
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