
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT 
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 4 d'abril del 2008 VII legislatura Núm. 35  

SUMARI

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

A) Llei de crèdit extraordinari per a subvencions electorals. 944

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 4216/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació amb els
acomiadaments d'empleats públics. 944

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE

A) RGE núm. 2140/08, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lladó i Pol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espai europeu
d'educació superior. 945

B) RGE núm. 2139/08, de l'Hble. Sra. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, relativa a energies renovables. 945

C) RGE núm. 2147/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obra de
la variant de Ferreries. 945

D) RGE núm. 2148/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transvasament de
Sa Costera. 945



934 BOPIB núm. 35 - 4 d'abril del 2008

E) RGE núm. 2142/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de
valoració dels beneficiaris de la Llei de dependència. 945

F) RGE núm. 2143/08, de l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús i difusió del
software lliure. 945

G) RGE núm. 2146/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportació extra
promesa pel president del Govern de les Illes Balears a la Conselleria d'Esports i Joventut. 946

H) RGE núm. 2150/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a postura del
Consell Econòmic i Social davant els projectes i les normes aprovats pel Consell de Govern. 946

I) RGE núm. 2152/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora del
finançament de les Illes Balears. 946

J) RGE núm. 2141/08, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de les
ZEPA. 946

K) RGE núm. 2149/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència de
l'Audiència Provincial de Sevilla en relació amb l'assignatura d'educació per a la ciutadania. 946

L) RGE núm. 2138/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a gestió
sostenible de la demanda d'aigua. 946

M) RGE núm. 2151/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari
en relació amb els compromisos anunciats pel president Rodríguez Zapatero. 946

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

A) RGE núm. 1753/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria de seguretat ciutadana. 947

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 2171/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de l'article 54 de la Llei 2/1999, general turística
de les ILles Balears i de foment de les operacions d'esponjament turístic. 947

1.4. INFORMACIÓ

A) Aplicació del procediment de tramitació directa i per lectura única al Projecte de llei RGE núm. 1901/08. 947

B) Designació de senador per la comunitat autònoma de les Illes Balears. 947

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 2489/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de la Directiva Bolkestein. 948

3.9. MOCIONS

A) RGE núm. 2321/08, del Grup Parlamentari Popular, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4216/07, relativa a actuacions en
matèria d'acomiadaments d'empleats públics. 948



BOPIB núm. 35 - 4 d'abril del 2008 935

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 2289/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a connexió elèctrica Eivissa-
Formentera. 951

B) RGE núm. 2290/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Ca Marí de Formentera
(I). 951

C) RGE núm. 2291/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Ca Marí de Formentera
(II). 951

D) RGE núm. 2292/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Ca Marí de Formentera
(III). 951

E) RGE núm. 2293/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Ca Marí de Formentera
(IV). 951

F) RGE núm. 2294/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a centre artesà i pagès de
Formentera. 951

G) RGE núm. 2295/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla director sectorial de
comerç de Formentera. 952

H) RGE núm. 2296/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Setmana de la Qualitat
a Formentera. 952

I) RGE núm. 2297/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a enllumenat públic eficient
a Formentera. 952

J) RGE núm. 2298/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a Formentera per
al 2008 de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. 952

K) RGE núm. 2304/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
colAlaboració entre la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament d'Alaior en relació amb l'Escoleta d'Es Pouet. 952

L) RGE núm. 2305/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
colAlaboració amb l'Escoleta d'Es Pouet. 952

M) RGE núm. 2436/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a Formentera
per al 2008 de la Conselleria d'Educació i Cultura. 952

N) RGE núm. 2437/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a Formentera
per al 2008 de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració. 953

O) RGE núm. 2438/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a Formentera
per al 2008 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. 953

P) RGE núm. 2439/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a Formentera
per al 2008 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. 953

Q) RGE núm. 2440/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a Formentera
per al 2008 de la Conselleria d'Esports i Joventut. 953

R) RGE núm. 2441/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a Formentera
per al 2008 de la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques. 953

S) RGE núm. 2442/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a Formentera
per al 2008 de la Conselleria d'Interior. 953

T) RGE núm. 2443/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a Formentera
per al 2008 de la Conselleria de Medi Ambient. 953



936 BOPIB núm. 35 - 4 d'abril del 2008

U) RGE núm. 2444/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a Formentera
per al 2008 de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori. 954

V) RGE núm. 2445/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a Formentera
per al 2008 de la Conselleria de Presidència. 954

X) RGE núm. 2446/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a Formentera
per al 2008 de la Conselleria de Turisme. 954

Y) RGE núm. 2452/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres del Centre
Nacional de formació professional ocupacional de Maó. 954

Z) RGE núm. 2453/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per reduir
l'índex d'accidents laborals. 954

AA) RGE núm. 2454/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de l'atur.
954

AB) RGE núm. 2455/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc per reduir
la sinistralitat laboral. 954

AC) RGE núm. 2456/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió de 1.300
milions per part del Govern. 954

AD) RGE núm. 2457/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió de 1.300
milions per part del Govern (II). 955

AE) RGE núm. 2458/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de recursos hídrics
de Menorca (II). 955

AF) RGE núm. 2459/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni ferroviari.
955

AG) RGE núm. 2460/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni ferroviari
(II). 955

AH) RGE núm. 2461/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni ferroviari
(III). 955

AI) RGE núm. 2462/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni ferroviari (IV).
955

AJ) RGE núm. 2463/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni ferroviari (V).
956

AK) RGE núm. 2464/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou règim especial
de les Illes Balears. 956

AL) RGE núm. 2465/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de la planta
potabilitzadora de Sa Pobla a Es Castell. 956

AM) RGE núm. 2466/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvenció de la planta
potabilitzadora de Sant Climent. 956

AN) RGE núm. 2467/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de competitivitat
de l'economia balear. 956

AO) RGE núm. 2468/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de carreteres
signat el 2004. 956

AP) RGE núm. 2469/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de carreteres
del 1998. 956



BOPIB núm. 35 - 4 d'abril del 2008 937

AQ) RGE núm. 2470/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IVA turístic.
956

AR) RGE núm. 2471/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de recursos hídrics
de Menorca. 957

AS) RGE núm. 2472/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de nitrats
a aigües subterrànies de Menorca. 957

AT) RGE núm. 2473/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de nitrats
a aigües subterrànies de Menorca (II). 957

AU) RGE núm. 2474/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de nitrats
a aigües subterrànies de Menorca (III). 957

AW) RGE núm. 2475/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de nitrats
a aigües subterrànies de Menorca (IV). 957

AX) RGE núm. 2476/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de nitrats
a aigües subterrànies de Menorca (V). 957

AY) RGE núm. 2477/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de nitrats
a aigües subterrànies de Menorca (VI). 957

AZ) RGE núm. 2478/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de nitrats
a aigües subterrànies de Menorca (VII). 958

BA) RGE núm. 2479/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de nitrats
a aigües subterrànies de Menorca (VIII). 958

BB) RGE núm. 2480/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de nitrats
a aigües subterrànies de Menorca (IX). 958

BC) RGE núm. 2481/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de nitrats
a aigües subterrànies de Menorca (X). 958

BD) RGE núm. 2759/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització
de les pistes del Palma Arena. 958

BE) RGE núm. 2760/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
disponibilitat de les pistes del Palma Arena. 958

BF) RGE núm. 2761/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedient
de sanció Icaro Palma. 958

BG) RGE núm. 2765/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme
cultural. 959

BH) RGE núm. 2766/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme
esportiu. 959

BI) RGE núm. 2767/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme nàutic.
959

BJ) RGE núm. 2768/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució del
nombre de turistes (I). 959

BK) RGE núm. 2769/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució del
nombre de turistes (II). 959

BL) RGE núm. 2770/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes de
promoció a Madrid (I). 959



938 BOPIB núm. 35 - 4 d'abril del 2008

BM) RGE núm. 2771/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes de
promoció a Madrid (II). 959

BN) RGE núm. 2772/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes de
promoció a Madrid (III). 960

BO) RGE núm. 2773/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'embelliment i/o d'esponjament de Mallorca. 960

BP) RGE núm. 2774/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'embelliment i/o d'esponjament de Menorca. 960

BQ) RGE núm. 2775/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'embelliment i/o d'esponjament d'Eivissa. 960

BR) RGE núm. 2776/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'embelliment i/o d'esponjament de Formentera. 960

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 2381/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, relativa a promeses electorals. 961

B) RGE núm. 2382/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a elaboració
del Pla jove. 961

C) RGE núm. 2383/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
d'associacions sense ordre de subvenció pública. 961

D) RGE núm. 2384/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de
desdoblament de la via de tren d'Inca. 961

E) RGE núm. 2385/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informes de
l'ONU en matèria d'habitatge. 961

F) RGE núm. 2386/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en
relació amb la pàgina web tcuento.com. 961

G) RGE núm. 2387/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línies d'ajuda per a les
empreses a les Illes Balears. 961

H) RGE núm. 2388/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desacceleració
econòmica crònica a l'illa de Menorca. 962

I) RGE núm. 2389/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades en relació amb
l'atur. 962

J) RGE núm. 2390/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IVA turístic.
962

K) RGE núm. 2391/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a encomana
de gestió dels convenis de carreteres. 962

L) RGE núm. 2392/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestions del Govern
per millorar la qualitat de servei del transport aeri. 962

M) RGE núm. 2393/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a consorci
de la regata SAR Princesa Sofia. 962

N) RGE núm. 2955/08, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat financer
del COFUC. 963



BOPIB núm. 35 - 4 d'abril del 2008 939

O) RGE núm. 2956/08, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a presència de
cinema en català. 963

P) RGE núm. 2957/08, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lladó i Pol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a observatori de
treball. 963

Q) RGE núm. 2958/08, de l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
recerca, investigació i innovació. 963

R) RGE núm. 2964/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a delimitació de la reserva
marina del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. 963

S) RGE núm. 2965/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a emplaçament de la
depuradora d'Eivissa. 964

T) RGE núm. 2966/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model econòmic
de Menorca. 964

U) RGE núm. 2967/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució
del fons de cooperació municipal. 964

V) RGE núm. 2968/08, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a descarrilament del
tren a Manacor. 964

X) RGE núm. 2969/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manteniment de la seu d'Spanair. 964

Y) RGE núm. 2970/08, de l'Hble. Sra. Diputada María Rosa Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per frenar la pujada de preus. 964

Z) RGE núm. 2974/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a política
d'esdeveniments. 964

AA) RGE núm. 2976/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel LLauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, relativa a observatori del treball. 965

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2306/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera de
persones majors per a un servei de residència. 966

B) RGE núm. 2307/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds de valoració
de la dependència. 966

C) RGE núm. 2308/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobrament de
prestacions de dependència. 966

D) RGE núm. 2309/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de la xarxa
de centres de dia. 966

E) RGE núm. 2310/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de la xarxa
de residències. 967

F) RGE núm. 2311/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés de les persones
dependents als centres residencials i centres de dia més propers. 967

G) RGE núm. 2312/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a planificació de nous
centres d'atenció a les persones majors dependents. 967

H) RGE núm. 2313/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis amb l'Estat
relacionats amb la dependència. 967
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I) RGE núm. 2324/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat d'execució del
gasoducte. 967

J) RGE núm. 2325/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a coordinació entre
Govern i ajuntaments per al control de la plaga del "morrut roig". 967

K) RGE núm. 2326/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació de la plaga
del "morrut roig". 967

L) RGE núm. 2482/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament sostenible del medi rural (I). 968

M) RGE núm. 2483/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament sostenible del medi rural (II). 968

N) RGE núm. 2484/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament sostenible del medi rural (III). 968

O) RGE núm. 2485/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament sostenible del medi rural (IV). 968

P) RGE núm. 2486/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament sostenible del medi rural (V). 968

Q) RGE núm. 2487/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament sostenible del medi rural (VI). 969

R) RGE núm. 2777/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de
disminució de turistes a Menorca. 969

S) RGE núm. 2778/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdua de
turistes a Menorca. 969

T) RGE núm. 2779/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escola
d'hoteleria a Menorca. 969

U) RGE núm. 2780/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repercussions
de la situació del transport aeri al sector turístic. 969

V) RGE núm. 2781/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mobbing a l'hospital
Mateu Orfila. 969

X) RGE núm. 2782/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús de l'antic hospital
Verge del Toro. 970

Y) RGE núm. 2783/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús de l'antic hospital
Verge del Toro. 970

Z) RGE núm. 2784/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicació de les
balances fiscals. 970

AA) RGE núm. 2785/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a devolució de l'IVA
turístic. 970

AB) RGE núm. 2786/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a variables per negociar
el model de finançament autonòmic. 970

AC) RGE núm. 2787/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació al Govern
central d'un nou REB. 970
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 2317/08, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a instalAlació de radars fixos. 971

B) RGE núm. 2319/08, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a reconeixement als nostres padrins. 971

C) RGE núm. 2402/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació del Govern per tal de mantenir la seu social i la base de
manteniment de la companyia Spanair a les Illes Balears, a tramitar pel procediment d'urgència. 972

D) RGE núm. 2488/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis mancomunats de la policia local. 973

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2314/08, del Grup Parlamentari Popular relativa a tolerància zero a la conculcació dels drets humans a la nostra
comunitat autònoma. 973

B) RGE núm. 2318/08, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina relativa a protecció d'animals. 974

C) RGE núm. 2788/08, del Grup Parlamentari Popular relativa a mesures per frenar la desacceleració econòmica. 974

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 4265/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a ocupació en el sector
turístic. 975

B) A la pregunta RGE núm. 13/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a CIDTUR (II).
975

C) A la pregunta RGE núm. 14/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a CIDTUR (III).
975

D) A la pregunta RGE núm. 15/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a CIDTUR (IV).
976

E) A la pregunta RGE núm. 17/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a CIDTUR (VI).
976

F) A la pregunta RGE núm. 20/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a CIDTUR (I). 976

G) A la pregunta RGE núm. 22/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a CIDTUR (III). 976

H) A la pregunta RGE núm. 24/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a lapsus d'enteniment (II).
976

I) A les preguntes RGE núm. 252/08, 253/08 i 254/08, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relatives a edició
de calendaris de Ports de les Illes Balears (I, II i III). 976

J) A les preguntes RGE núm. 354/08, 355/08 i 356/08, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relatives a fira
de turisme alternatiu i ambiental. 977

K) A la pregunta RGE núm. 394/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat José M. Mayans i Serra, relativa a transferència de residus de
Formentera a Eivissa. 977

L) A la pregunta RGE núm. 1008/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a Oficina d'ajuda a les
víctimes del delicte de Menorca. 977

M) A la pregunta RGE núm. 1009/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a plus de residència (I).
977
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N) A la pregunta RGE núm. 1010/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a plus de residència (II).
977

O) A la pregunta RGE núm. 1011/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a licitació III fase del Canal
Salat a Ciutadella. 978

P) A la pregunta RGE núm. 1012/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a concert amb la clínica
Menorca. 978

Q) A les preguntes RGE núm. 1013/08 i 1014/08, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relatives a Consorci
Sociosanitari de Menorca (I i II). 978

R) A les preguntes RGE núm. 1015/08, 1016/08 i 1017/08, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
relatives a eliminació de barreres arquitectòniques (I, II i III). 978

S) A la pregunta RGE núm. 1018/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a equip de
ressonància de l'Hospital Mateu Orfila. 979

T) A la pregunta RGE núm. 1019/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a escàner de
l'Hospital Mateu Orfila. 979

U) A la pregunta RGE núm. 1022/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a dotació de
metges a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca (I). 979

V) A la pregunta RGE núm. 1023/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a dotació de
metges a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca (II). 979

X) A la pregunta RGE núm. 1024/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a dotació de
metges a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca (III). 979

Y) A la pregunta RGE núm. 1025/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a amenaça de
vaga dels metges hospitalaris (I). 979

Z) A la pregunta RGE núm. 1026/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a amenaça de
vaga dels metges hospitalaris (II). 980

AA) A la pregunta RGE núm. 1027/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a fuita de
metges de l'àrea de salut de Menorca. 980

AB) A la pregunta RGE núm. 1028/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a oposicions
a l'àrea de salut de Menorca. 980

AC) A la pregunta RGE núm. 1029/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a especialistes
de l'àrea de salut de Menorca. 980

AD) A la pregunta RGE núm. 1030/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a reforç del
centre de salut d'Alaior (I). 980

AE) A la pregunta RGE núm. 1031/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a reforç del
centre de salut d'Alaior (II). 980

AF) A la pregunta RGE núm. 1032/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a reforç del
centre de salut d'Alaior (III). 981

AG) A la pregunta RGE núm. 1033/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a reforç del
centre de salut d'Alaior (IV). 981

AH) A la pregunta RGE núm. 1034/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a millora i
neteja de torrents a Menorca. 981

AI) A la pregunta RGE núm. 1035/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Pati de sa
Lluna a Alaior (I). 981
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AJ) A la pregunta RGE núm. 1036/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Pati de sa
Lluna a Alaior (II). 981

AK) A la pregunta RGE núm. 1204/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a liquidacions
de l'obra del metro i del soterrament per part d'SFM. 981

AL) A la pregunta RGE núm. 1205/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a quantitats
pendents de pagament a les empreses constructores del metro. 982

AM) A la pregunta RGE núm. 1210/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a Challenge Volta
Ciclista a Mallorca 2008. 982

AN) A la pregunta RGE núm. 1211/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a  complex esportiu a
Magalluf. 982

AO) A la pregunta RGE núm. 1697/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, relativa a coordinador
d'IB3. 982

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 2303/08, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació
i Cultura. 982

B) RGE núm. 2315/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació
i Cultura. 983

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta per escrit no contestades i pendents de ser incloses a l'ordre del dia de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals RGE núm. 2510/07, 4255/07 a 4258/07 i 4261/07. 983

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2170/07. 983

4. INFORMACIONS

A) Renúncia del Sr. Joan Huguet i Rotger al càrrec de diputat. 983

B) Incorporació dels aspirants aprovats sense plaça a la borsa d'administratius vigent. 983
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de març del 2008, s'aprovà, per assentiment, la Llei de
crèdit extraordinari per a subvencions electorals.

Palma, a 2 d'abril del 2008
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
LLEI DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A

SUBVENCIONS ELECTORALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

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

Article 1
Import de les subvencions

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

Article 2
Finançament

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

Article 3
Concessió i reintegrament

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

Disposició final única

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

A la seu del Parlament, a 18 de març del 2008.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de març del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4216/07,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de
les Illes Balears en relació amb els acomiadaments d'empleats
públics.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá.

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

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Josep 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. Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista.
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Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. José María
Rodríguez i Barberá i l'Hble. Sra. María de los Ángeles
Leciñena i Esteban.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 2 d'abril 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 18

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2140/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lladó i Pol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a espai europeu d'educació
superior. (BOPIB 33 de 14 de març del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril 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 18

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2139/08, de
l'Hble. Sra. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
energies renovables. (BOPIB 33 de 14 de març del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril 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 18

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2147/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obra de la variant de Ferreries.
(BOPIB 33 de 14 de març del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril 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 18

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2148/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transvasament de Sa Costera.
(BOPIB 33 de 14 de març del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril 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 18

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2142/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a procés de valoració dels
beneficiaris de la Llei de dependència. (BOPIB 33 de 14 de
març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril 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 18

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2143/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ús i difusió del software
lliure. (BOPIB 33 de 14 de març del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2146/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aportació extra promesa pel
president del Govern de les Illes Balears a la Conselleria
d'Esports i Joventut. (BOPIB 33 de 14 de març del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril 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 18

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2150/08, de
l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a postura del Consell Econòmic
i Social davant els projectes i les normes aprovats pel Consell
de Govern. (BOPIB 33 de 14 de març del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2152/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a millora del finançament de les Illes
Balears. (BOPIB 33 de 14 de març del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril 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 18

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2141/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de les ZEPA.
(BOPIB 33 de 14 de març del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril 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 18

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2149/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sentència de l'Audiència
Provincial de Sevilla en relació amb l'assignatura d'educació per
a la ciutadania. (BOPIB 33 de 14 de març del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril 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 18

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2138/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a gestió sostenible de
la demanda d'aigua. (BOPIB 33 de 14 de març del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril 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 18

de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2151/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a calendari en relació amb els
compromisos anunciats pel president Rodríguez Zapatero.
(BOPIB 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 2 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de març del 2008, rebutjà la Moció RGE núm. 1753/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria de
seguretat ciutadana. (BOPIB núm. 33 de 14 de març del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de març del 2008, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
2171/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament de l'article 54 de la Llei 2/1999, general
turística de les ILles Balears i de foment de les operacions
d'esponjament turístic (BOPIB núm. 13 de 5 d'octubre del
2007).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Aplicació del procediment de tramitació directa i per

lectura única al Projecte de llei RGE núm. 1901/08.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març del 2008, aprovà per assentiment l'aplicació del
procediment directa i per lectura única al projecte de llei
esmentat, de crèdit extraordinari per a subvencions electorals,
publicat al BOPIB núm. 33, de 14 de març d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Designació de senador per la comunitat autònoma de les

Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març del 2008, designà, per assentiment, el Sr. Joan Huguet
i Rotger com a senador en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2489/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aplicació de la Directiva Bolkestein. (Mesa de 2
d'abril del 2008).

Palma, a 2 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre l'aplicació de la Directiva Bolkestein.

Atesa la incidència social i econòmica que té la Directiva de
la Comissió Europea de 13 de gener del 2004, de serveis en el
mercat interior, i atesa la preocupació que desperta entre el petit
i mitjà comerç la seva aplicació, el Grup Popular presenta
aquesta interpelAlació.

Palma, a 28 de març del 2007.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2321/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4216/07, relativa a
actuacions en matèria d'acomiadaments d'empleats públics.
(Mesa de 2 d'abril del 2008).

Palma, a 2 d'abril 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. 4216/07, relativa a actuacions en matèria d'acomiadaments
d'empleats públics.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no procedir a l’acomiadament improcedent de
cap treballador del sector públic autonòmic mitjançant l’article
54.2 de l’Estatut dels Treballadors.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que per sancionar els treballadors del sector públic
d’aquesta comunitat autònoma es compleixi el procediment
administratiu que fixa el títol VII, als articles 93-98 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, allà on s’aprova l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar d’ofici tots els acomiadaments que s’han
produït des de l’entrada en vigor dia 22 de maig del 2007 de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l'Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, perquè en aquells que considerin que han estat
acomiadats mitjançant un procediment que no s’ajusta a aquesta
llei, sigui anulAlat el procediment empleat en la resolució
adoptada, retornant a l’inici l’expedient corresponent i es tramiti
dit expedient de la manera que la llei estipula i es faci allò a què
té dret el treballador sancionat.

Palma, a 25 de març del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2289/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a connexió
elèctrica Eivissa-Formentera. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2290/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Ca Marí de
Formentera (I). (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2291/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Ca Marí de
Formentera (II). (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2292/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Ca Marí de
Formentera (III). (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2293/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Ca Marí de
Formentera (IV). (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2294/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a centre artesà i
pagès de Formentera. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2295/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla director
sectorial de comerç de Formentera. (Mesa de 2 d'abril del
2008).

RGE núm. 2296/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Setmana de la
Qualitat a Formentera. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2297/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a enllumenat
públic eficient a Formentera. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2298/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2304/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a colAlaboració entre la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament
d'Alaior en relació amb l'Escoleta d'Es Pouet. (Mesa de 2
d'abril del 2008).
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RGE núm. 2305/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericordia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a colAlaboració amb l'Escoleta d'Es Pouet. (Mesa de 2 d'abril
del 2008).

RGE núm. 2436/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria d'Educació i
Cultura. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2437/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2438/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2439/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2440/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria d'Esports i Joventut.
(Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2441/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2442/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria d'Interior. (Mesa de
2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2443/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria de Medi Ambient.
(Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2444/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2445/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria de Presidència.
(Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2446/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria de Turisme. (Mesa
de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2452/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres del
Centre Nacional de formació professional ocupacional de
Maó. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2453/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
reduir l'índex d'accidents laborals. (Mesa de 2 d'abril del
2008).

RGE núm. 2454/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de
l'atur. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2455/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc
per reduir la sinistralitat laboral. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2456/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió de
1.300 milions per part del Govern. (Mesa de 2 d'abril del
2008).

RGE núm. 2457/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió de
1.300 milions per part del Govern (II). (Mesa de 2 d'abril del
2008).

RGE núm. 2458/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
recursos hídrics de Menorca (II). (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2459/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
ferroviari. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2460/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
ferroviari (II). (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2461/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
ferroviari (III). (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2462/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
ferroviari (IV). (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2463/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
ferroviari (V). (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2464/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou règim
especial de les Illes Balears. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2465/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de la
planta potabilitzadora de Sa Pobla a Es Castell. (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2466/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvenció de
la planta potabilitzadora de Sant Climent. (Mesa de 2 d'abril
del 2008).
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RGE núm. 2467/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
competitivitat de l'economia balear. (Mesa de 2 d'abril del
2008).

RGE núm. 2468/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de
carreteres signat el 2004. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2469/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de
carreteres del 1998. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2470/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IVA turístic.
(Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2471/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
recursos hídrics de Menorca. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2472/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de
nitrats a aigües subterrànies de Menorca. (Mesa de 2 d'abril
del 2008).

RGE núm. 2473/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de
nitrats a aigües subterrànies de Menorca (II). (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2474/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de
nitrats a aigües subterrànies de Menorca (III). (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2475/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de
nitrats a aigües subterrànies de Menorca (IV). (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2476/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de
nitrats a aigües subterrànies de Menorca (V). (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2477/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de
nitrats a aigües subterrànies de Menorca (VI). (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2478/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de
nitrats a aigües subterrànies de Menorca (VII). (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2479/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de
nitrats a aigües subterrànies de Menorca (VIII). (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2480/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de
nitrats a aigües subterrànies de Menorca (IX). (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2481/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de
nitrats a aigües subterrànies de Menorca (X). (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2759/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a utilització de les pistes del Palma Arena. (Mesa de 2 d'abril
del 2008).

RGE núm. 2760/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a disponibilitat de les pistes del Palma Arena. (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2761/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a expedient de sanció Icaro Palma. (Mesa de 2 d'abril del
2008).

RGE núm. 2765/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
turisme cultural. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2766/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
turisme esportiu. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2767/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
turisme nàutic. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2768/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
evolució del nombre de turistes (I). (Mesa de 2 d'abril del
2008).

RGE núm. 2769/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
evolució del nombre de turistes (II). (Mesa de 2 d'abril del
2008).

RGE núm. 2770/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actes de promoció a Madrid (I). (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2771/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actes de promoció a Madrid (II). (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2772/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actes de promoció a Madrid (III). (Mesa de 2 d'abril del 2008).
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RGE núm. 2773/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla d'embelliment i/o d'esponjament de Mallorca. (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2774/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla d'embelliment i/o d'esponjament de Menorca. (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2775/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla d'embelliment i/o d'esponjament d'Eivissa. (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2776/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla d'embelliment i/o d'esponjament de Formentera. (Mesa de
2 d'abril del 2008).

Palma, a 2 d'abril 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.

En quin termini es connectarà el tercer cable elèctric entre
Eivissa i Formentera?

Palma, a 18 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.

Quina potència té la central elèctrica d'Es Ca Marí de
Formentera?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 escrita.

Quin és el consum diari de gasoil de la central elèctrica d'Es
Ca Marí de Formentera?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures adoptarà la companyia GESA per evitar els
fums i remors que produeix la central elèctric de Ca Marí de
Formentera i que preocupen els veïns de la zona?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin va ser el consum mensual d'energia a Formentera
durant els anys 2005, 2006 i 2007?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa ajudar la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia el Consell de Formentera, l'Associació d'Artesans de
Formentera i la Cooperativa Agrícola Ramadera de Formentera
perquè es faci un centre artesà i pagès a Formentera?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa ajudar la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
el Consell de Formentera perquè aquest elabori el Pla director
sectorial de comerç de Formentera?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa l'IDI, dependent de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, que va ser correcte no celebrar cap jornada
de la Setmana de la Qualitat a Formentera, com sí es feia a
l'anterior legislatura?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa ajudar la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia el Consell de Formentera per fer la segona fase en el
canvi de l'enllumenat públic per un enllumenat més eficient i
més respectuós amb el medi nocturn?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia a
Formentera durant el 2008?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què consisteix la colAlaboració entre la Conselleria
d'Educació i l'Ajuntament d'Alaior respecte de l'escoleta de 0-3
anys d'Es Pouet?

Palma, a 18 de març del 2008.
La diputada:
Misericordia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat total -i desglossada per conceptes- percep de
l'administració l'escoleta d'Es Pouet d'Alaior?

Palma, a 18 de març del 2008.
La diputada:
Misericordia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria d'Educació i Cultura o les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera durant
el 2008?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració o les seves empreses públiques, consorcis i
fundacions a Formentera durant el 2008?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria d'Agricultura i Pesca o les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera durant
el 2008?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació o les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant el 2008?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria d'Esports i Joventut o les seves

empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera durant
el 2008?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques o les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant el 2008?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria d'Interior o les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions a Formentera durant el 2008?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria de Medi Ambient o les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera durant
el 2008?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
o les seves empreses públiques, consorcis i fundacions a
Formentera durant el 2008?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria de Presidència o les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions a Formentera durant el 2008?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i executar
o projectar la Conselleria de Turisme o les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions a Formentera durant el 2008?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst el Govern finalitzar les obres del Centre
Nacional de Formació Professional Ocupacional de Maó?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa dur a terme la Conselleria de Treball
i Formació per reduir l'índex d'accidents laborals per cada mil
treballadors i situar-nos a la mitjana nacional, és a dir, a seixanta
accidents per cada mil habitants en edat de treballar?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A què atribueix el Govern l'increment del nombre de
persones en atur en els darrers mesos?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les principals característiques del pla de xoc a
aplicar amb urgència per reduir la sinistralitat laboral?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Dels 1.300 milions d'euros que té previst el Govern de les
Illes Balears destinar a inversions públiques, quina part
destinarà a cadascuna de les conselleries?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes d'inversió té previst el Govern dur a terme
amb els 1.300 milions que ha anunciat que destinarà a obra
pública?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quina quantitat pensa dotar el Govern de les Illes
Balears el Pla de recursos hídrics de Menorca?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina fase de negociació es troba el conveni per a
inversions ferroviàries que ha de subscriure el Govern de les
Illes Balears amb el Govern de l'Estat?

Palma, a 25 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
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.

De la totalitat del conveni ferroviari entre el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat, quina part es destinarà a l'illa
de Menorca?

Palma, a 25 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
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.

De la totalitat del conveni ferroviari entre el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat, quina part es destinarà a l'illa
de Mallorca?

Palma, a 25 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
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.

De la totalitat del conveni ferroviari entre el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat, quina part es destinarà a l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 25 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
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.

De la totalitat del conveni ferroviari entre el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat, quina part es destinarà a l'illa
de Formentera?

Palma, a 25 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
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.

Quin calendari té previst el Govern de les Illes Balears per
trametre a les Corts Generals la proposta del nou règim especial
de les Illes Balears?

Palma, a 25 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
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.

Té previst la Conselleria de Medi Ambient traslladar la
planta potabilitzadora de Sa Pobla al municipi d'Es Castell?

Palma, a 25 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
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.

Té previst la Conselleria de Medi Ambient subvencionar la
totalitat del pressupost de la planta potabilitzadora de Sant
Climent a Maó?

Palma, a 25 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
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.

En quina fase d'elaboració es troba el Pla de competitivitat
de l'economia balear?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)
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.

En quina fase de negociació es troba el conveni de carreteres
signat el 2004?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
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.

En quina fase de negociació es troba el conveni de carreteres
signat l'any 1998?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)
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.

Té previst el Govern de les Illes Balears negociar amb
l'administració de l'Estat la devolució d'un percentatge de l'IVA
turístic?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)
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.

En quins terminis té previst el Govern de les Illes Balears
elaborar el Pla de recursos hídrics de Menorca?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
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.

Quins són els nivells de nitrats detectats al municipi de Sant
Lluís a les aigües subterrànies?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
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.

Quins són els nivells de nitrats detectats al municipi de Maó
a les aigües subterrànies?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
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.

Quins són els nivells de nitrats detectats al municipi d'Es
Castell a les aigües subterrànies?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
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.

Quins són els nivells de nitrats detectats al municipi d'Alaior
a les aigües subterrànies?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:

Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)
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.

Quins són els nivells de nitrats detectats al municipi d'Es
Mercadal a les aigües subterrànies?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)
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.

Quins són els nivells de nitrats detectats al municipi d'Es
Migjorn Gran a les aigües subterrànies?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)
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.

Quins són els nivells de nitrats detectats al municipi de
Ferreries a les aigües subterrànies?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)
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.

Quins són els nivells de nitrats detectats al municipi de
Ciutadella a les aigües subterrànies?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)
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.

Quina opinió li mereix a la Conselleria de Medi Ambient la
qualitat de l'aigua subterrània per a consum humà a l'illa de
Menorca?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)
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.

Quines són les mesures que a curt, mitjà i llarg termini pensa
impulsar la Conselleria de Medi Ambient per millorar la qualitat
de l'aigua subterrània de l'illa de Menorca usada per a  consum
humà?

Palma, a 28 de març del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD)
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.

És cert que el club Ícaro Palma i el club visitant no varen
poder utilitzar, com tenien previst, les instalAlacions del Palma
Arena per fer els entrenaments oficials dia 27 de febrer del
2008?

Palma, a 31 de març del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)
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.

Té constància la direcció d'Illesport que dia 27 de febrer del
2008 no estaven disponibles per a la pràctica del voleibol les
pistes del Palma Arena?

Palma, a 31 de març del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)
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.

La direcció d'Illesport té constància que, per circumstàncies
derivades de l'acte celebrat en el recinte del Palma Arena el 26
de febrer del 2008, la Federació Espanyola de Voleibol ha
iniciat un expedient sancionador al club Ícaro Palma per no
estar disponible la pista per poder celebrar, com estava previst,
els entrenaments oficials dia 27 de febrer del 2008?

Palma, a 31 de març del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions porta a terme la Conselleria de Turisme
per tal de promocionar i incentivar el turisme cultural a les Illes
Balears? Especificau les actuacions per illes.

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions porta a terme la Conselleria de Turisme
per tal de promocionar i incentivar el turisme esportiu a les Illes
Balears? Especificau les actuacions per illes.

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions porta a terme la Conselleria de Turisme
per tal de promocionar i incentivar el turisme nàutic a les Illes
Balears? Especificau les actuacions per illes.

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'evolució del nombre de visitants a cadascuna de
les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera durant la
temporada turística en els darrers deu anys, segons les dades de
què disposa la Conselleria de Turisme?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les dades de què disposa la Conselleria de
Turisme del Govern quant a l'evolució del nombre de turistes
britànics, alemanys i espanyols a cadascuna de les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera durant la temporada
turística en els darrers deu anys?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost total, desglossat per conceptes i
proveïdors, dels actes celebrats a la Plaça de Colón a Madrid,
amb motiu de la recent celebració de FITUR?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina empresa ha estat contractada per organitzar i/o
executar les accions de promoció de les Illes Balears a la Plaça
de Colón a Madrid, amb motiu de la recent celebració de
FITUR?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin procediment s'ha utilitzat per a la contractació de
l'empresa que ha organitzat i/o executat les accions de promoció
a les Illes Balears a la Plaça de Colón a Madrid, amb motiu de
la recent celebració de FITUR?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria de Turisme dur endavant un pla
d'embelliment i/o esponjament a l'illa de Mallorca?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria de Turisme dur endavant un pla
d'embelliment i/o esponjament a l'illa de Menorca?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria de Turisme dur endavant un pla
d'embelliment i/o esponjament a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria de Turisme dur endavant un pla
d'embelliment i/o esponjament a l'illa de Formentera?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2381/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a promeses electorals. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2382/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
elaboració del Pla jove. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2383/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament d'associacions sense ordre de subvenció pública.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 2 d'abril del
2008).

RGE núm. 2384/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projecte de desdoblament de la via de tren d'Inca.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 2 d'abril del
2008).

RGE núm. 2385/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informes de l'ONU en matèria d'habitatge. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2386/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures en relació amb la pàgina web tcuento.com.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 2 d'abril del
2008).

RGE núm. 2387/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línies
d'ajuda per a les empreses a les Illes Balears. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2388/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desacceleració econòmica crònica a l'illa de Menorca.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 2 d'abril del
2008).

RGE núm. 2389/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades en
relació amb l'atur. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2390/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IVA turístic.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 2 d'abril del
2008).

RGE núm. 2391/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
encomana de gestió dels convenis de carreteres. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 2 d'abril del 2008).
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RGE núm. 2392/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
gestions del Govern per millorar la qualitat de servei del
transport aeri. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2393/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
consorci de la regata SAR Princesa Sofia. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 2 d'abril del 2008).

Palma, a 2 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern reivindicar les promeses electorals de
Rodríguez Zapatero, després de la seva victòria electoral,  com
és ara el conveni ferroviari?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin calendari té previst la Conselleria d'Esports i Joventut
per a l'elaboració del Pla Jove?

Palma, a 19 de març del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'associacions que tenen a veure amb
temes d'afers socials que han rebut finançament del Govern de
les Illes Balears, sense ordre de subvenció pública?

Palma, a 19 de març del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha iniciat el Govern de les Illes Balears el procés del
projecte de desdoblament de la via de tren entre Inca i l'enllaç,
després d'estar quatre anys anunciat?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller d'Habitatge i Obres
Públiques sobre l'informe de l'ONU en matèria d'habitatge a
Espanya?

Palma, a 19 de març del 2008.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures s'han pres des de la Conselleria d'Educació
i Cultura en relació amb la pàgina web tcuento.com?

Palma, a 18 de març del 2008.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
treure les línies d'ajuda per a les empreses de les Illes Balears?

Palma, a 25 de març del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures té previst adoptar el Govern de les Illes
Balears davant la situació de desacceleració econòmica crònica
que pateix l'illa de Menorca?

Palma, a 25 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el Govern de les Illes Balears que de la reducció
de 1.669 persones entre l'atur enregistrat el 31 de desembre del
2007 i les dades de 29 de febrer del 2008, 987 siguin estrangers
-396 de països de la UE i 591 extracomunitaris- i la resta, 682
persones, siguin els treballadors de nacionalitat espanyola?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan creu l'Hble. Sr. Conseller de Turisme que estarà el
Govern de les Illes Balears en condicions de disposar de la part
d'IVA turístic que suposadament li retornarà el Govern de
l'Estat?

Palma, a 25 de març del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al president del Govern de les Illes
Balears que el Ministeri de Foment denegui l'encomana de
gestió dels convenis de carreteres?

Palma, a 26 de març del 2008.
La diputada:
Maria Rosa estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les gestions que ha realitzat el Govern amb les
companyies Air Nostrum i Clickair per millorar la qualitat del
servei entre illes i amb el continent?

Palma, a 25 de març del 2008.
La diputada:
Marian Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins beneficis aportarà la creació del consorci per al
desenvolupament de la regata SAR Princesa Sofía?

Palma, a 26 de març del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

Ordre de Publicació

RGE núm. 2955/08, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
financer del COFUC. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2956/08, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
presència de cinema en català. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2957/08, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lladó i Pol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
observatori de treball. (Mesa de 2 d'abril del 2008).
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RGE núm. 2958/08, de l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa de recerca, investigació i innovació. (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2964/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a delimitació de
la reserva marina del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2965/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
emplaçament de la depuradora d'Eivissa. (Mesa de 2 d'abril
del 2008).

RGE núm. 2966/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
model econòmic de Menorca. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2967/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a distribució del fons de cooperació municipal. (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2968/08, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
descarrilament del tren a Manacor. (Mesa de 2 d'abril del
2008).

RGE núm. 2969/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manteniment de la seu d'Spanair. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2970/08, de l'Hble. Sra. Diputada María Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per frenar la pujada de preus. (Mesa de 2 d'abril del
2008).

RGE núm. 2974/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
política d'esdeveniments. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2976/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
LLauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a observatori del treball.
(Mesa de 2 d'abril del 2008).

Palma, a 2 d'abril del 2008.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'estat financer en què es trobava el COFUC quan hi
va entrar la nova gerent?

Palma, a 2 d'abril del 2008.
La diputada:

M Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines tasques realitza la Direcció General de Política
Lingüística per tal d'augmentar la presència de cinema en català
a les sales de les Illes?

Palma, a 2 d'abril del 2008.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines accions ha realitzat fins ara l'Observatori de Treball
de les Illes Balears dependent de la Conselleria de Treball i
Formació?

Palma, a 2 d'abril del 2008.
La diputada:
Francesca Lladó i Pol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els principals programes de recerca, investigació
i innovació que impulsa la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació durant l'any 2008?

Palma, a 2 d'abril del 2008.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha fet o pensa fer el Govern de les Illes
Balears per delimitar la reserva marina del Parc Natural de Ses
Salines d'Eivissa i Formentera?
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Palma, a 2 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té decidit ja el conseller de Medi Ambient l'emplaçament de
la depuradora de Vila (Eivissa)?

Palma, a 2 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació que
el cas de Menorca és un model econòmic de referència?

Palma, a 2 d'abril del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern de les Illes Balears distribuir el Fons
de cooperació municipal?

Palma, a 2 d'abril del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ens pot indicar quines foren les causes del descarrilament
del tren de Manacor la setmana passada?

Palma, a 2 d'abril del 2008.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa adoptar el conseller de Mobilitat del
Govern de les Illes Balears per tal d'intentar garantir que la seu
d'Spanair es quedi a les Illes Balears?

Palma, a 1 d'abril del 2008.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears per tal
de frenar la pujada de preus?

Palma, a 1 d'abril del 2008.
La diputada:
María Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió té el conseller d'Esports i Joventut sobre la
possibilitat de la no realització del 43 cinturó ciclista?

Palma, a 2 d'abril del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines accions té previst realitzar l'Observatori de treball de
les Illes Balears, dependent de la Conselleria de Treball i
Formació?

Palma, a 2 d'abril del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2306/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista
d'espera de persones majors per a un servei de residència, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2307/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds
de valoració de la dependència, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2308/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobrament
de prestacions de dependència, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2309/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament
de la xarxa de centres de dia, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2310/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament
de la xarxa de residències, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2311/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés de les
persones dependents als centres residencials i centres de dia
més propers, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2312/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a planificació
de nous centres d'atenció a les persones majors dependents, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2313/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis
amb l'Estat relacionats amb la dependència, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2324/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat
d'execució del gasoducte, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2325/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
coordinació entre Govern i ajuntaments per al control de la
plaga del "morrut roig", a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2326/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació
de la plaga del "morrut roig", a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2482/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament sostenible del medi rural (I), a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2483/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament sostenible del medi rural (II), a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2484/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament sostenible del medi rural (III), a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2485/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament sostenible del medi rural (IV), a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2486/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament sostenible del medi rural (V), a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2487/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament sostenible del medi rural (VI), a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2777/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de disminució de turistes a Menorca, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 2 d'abril del 2008).
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RGE núm. 2778/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pèrdua de turistes a Menorca, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2779/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
escola d'hoteleria a Menorca, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2780/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repercussions de la situació del transport aeri al sector
turístic, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2781/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mobbing a l'hospital Mateu Orfila, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2782/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús
de l'antic hospital Verge del Toro, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2783/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús
de l'antic hospital Verge del Toro, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2784/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicació
de les balances fiscals, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2785/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a devolució de
l'IVA turístic, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2786/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a variables per
negociar el model de finançament autonòmic, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 2 d'abril
del 2008).

RGE núm. 2787/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació
al Govern central d'un nou REB, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 2 d'abril del
2008).

Palma, a 2 d'abril 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 comissió.

Quin nombre de persones majors esperen ser ateses amb un
servei de residència a dia d'avui?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin nombre de solAlicituds de valoració del grau de
dependència està pendent de resoldre a dia d'avui?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones que tenen assignada una prestació de
dependència no han cobrat aquesta prestació?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sistema té previst implantar la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració per fer possible el finançament
del funcionament dels actuals centres de dia i els que es
preveuen obrir en un futur?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sistema té previst implantar la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració per fer possible el finançament
del funcionament de les actuals residències amb places
públiques i les que es preveuen posar en funcionament en un
futur?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot assegurar la Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració que les persones dependents sempre accediran a
la residència o al centre de dia més proper on estan
empadronades, tenint en compte el sistema d'adjudicació
d'aquest tipus de places existent a l'actualitat?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la planificació de la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració per crear nous centres de dia i noves
residències per atendre les persones majors dependents?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pla de feina que té establert la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració per aprofitar els 52 milions

d'euros del conveni que la consellera va esmentar al plenari del
passat dia 18 de març del 2008 que tenia signat amb l'Estat?

Palma, a 18 de març del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat d'execució es troben les obres del gasoducte
que unirà el continent amb les Illes Balears?

Palma, a 19 de març del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina relació hi ha entre el Govern de les Illes Balears i els
ajuntaments per controlar la plaga del "morrut roig"?

Palma, a 19 de març del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba el control de la plaga del "morrut
roig" que afecta les palmeres a diverses zones de les Illes
Balears?

Palma, a 19 de març del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Llei 45/2007, per al desenvolupament sostenible del medi
rural, estableix mesures orientades a: "Apoyar la dotación de
servicios públicos municipales de prestación obligatoria en los
núcleos urbanos del medio rural, su mantenimiento y mejora,
singularmente en las zonas rurales prioritarias, en el marco de
la normativa reguladora de la administración local. Se
favorecerá específicamente la prestación coordinada de
servicios públicos entre municipios cercanos".

Per això, podria el Sr. Conseller informar dels projectes, els
contactes i les propostes que, per tal de desenvolupar a les Illes
Balears el contingut d'aquesta part de la llei, s'hagin realitzat o
es pensin desenvolupar en un futur pròxim?

Palma, a 31 de març del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.

La Llei 45/2007, per al desenvolupament sostenible del medi
rural, estableix mesures per incrementar la seguretat dels
ciutadans en el medi rural, com: "Promover planes de acción
concertada para garantizar el libre ejercicio de los derechos
y libertades y la seguridad ciudadana referidos
específicamente al ámbito rural, facilitando la cooperación de
la Guardia Civil con los cuerpos de policía local, y de éstos
entre sí".

Ja que la comunitat autònoma té la competència exclusiva
de coordinació de policies locals, podria informar la Sra.
Consellera la cambra sobre els plans d'actuació que s'han
concertat o estan actualment en tramitació i la seva valoració
sobre aquesta important possibilitat?

Palma, a 31 de març del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.

La Llei 45/2007, per al desenvolupament sostenible del medi
rural, estableix mesures per incrementar la seguretat dels
ciutadans en el medi rural, com: "Mejorar la presencia de las
fuerzas y cuerpos de seguridad para mantener un adecuado
nivel de seguridad de la población de las zonas rurales".

Podria informar la Sra. Consellera la cambra si té
coneixement d'aquests, dels plans concrets que tenen previst
posar en marxa per millorar la presència de les forces i cossos
de seguretat de l'Estat per a les zones rurals de les Illes Balears?

Palma, a 31 de març del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.

La Llei 45/2007, per al desenvolupament sostenible del medi
rural, estableix mesures per incrementar la seguretat dels
ciutadans en el medi rural, com: "Ejecutar un plan integral
destinado a la construcció, rehabilitación y ampliación de
acuartelamientos de la Guardia Civil, teniendo en cuenta la
población que presta servicio en el medio rural".

Podria informar la Sra. Consellera la cambra, si ho coneix,
del contingut del pla integral que s'estableix en aquest apartat
per posar en marxa a les Illes Balears o, en cas que no en tengui
constància, interessar-se sobre aquest, aportant al ministeri la
documentació de què disposi perquè la seva aprovació es faci a
la major brevetat?

Palma, a 31 de març del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.

La Llei 45/2007, per al desenvolupament sostenible del medi
rural, estableix mesures per incrementar la seguretat dels
ciutadans en el medi rural, com: "Incrementar la actuaciones de
protección al medio ambiente rural, reforzando las
intervenciones del Servicio de Protección de la Naturaleza de
la Guardia Civil y fomentando los instrumentos de
colaboración entre las diferentes administraciones públicas
competentes".

Té previst la Sra. Consellera establir convenis de
colAlaboració entre les policies locals de les Illes Balears i el
Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil, tal com
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possibilita aquest apartat de la llei, per tal de reforçar les
intervencions dels agents de l'autoritat en aquest important
aspecte?

Palma, a 31 de març del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.

La Llei 45/2007, per al desenvolupament sostenible del medi
rural, estableix mesures per incrementar la seguretat dels
ciutadans en el medi rural, com: "Promover el desarrollo de
planes de prevención y protección contra la violencia de
género y el maltrato hacia las mujeres en el medio rural".

Podria informar la Sra. Consellera la cambra dels plans de
prevenció i protecció contra la violència de gènere i el
maltractament a les dones del medi rural, que actualment es
desenvolupen per les policies locals i, a partir de la possibilitat
que estableix aquest apartat de la llei, els plans conjunts que
estan en marxa o que pensa impulsar entre la policia local i els
cossos i forces de seguretat de l'Estat per trobar millor l'objectiu
que es pretén?

Palma, a 31 de març del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Turisme
davant l'eventual disminució del nombre de turistes que
visitaran l'illa de Menorca durant aquest any 2008?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al conseller de Turisme que Menorca
perdi prop de 25.000 turistes estrangers cada any des del 2001?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha portat a terme la Conselleria de
Turisme durant aquesta legislatura per a la posada en marxa
d'una escola d'hoteleria a l'illa de Menorca?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina mesura creu el conseller de Turisme que els preus
i les freqüències dels vols entre les illes i la península afecta
l'activitat turística a les illes menors?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Salut i Consum del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió no permanent de Salut.

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Salut i
Consum davant els presumptes casos de mobbing a l'hospital
Mateu Orfila de Menorca?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Salut i Consum del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió no permanent de Salut.

Quan té previst el Govern decidir l'ús definitiu que donarà
a l'antic hospital Verge del Toro a Menorca?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Salut i Consum del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió no permanent de Salut.

Quan creu el Govern que es podrà iniciar el servei de
tractament de quimioteràpia al centre de salut de Canal Salat de
Ciutadella de Menorca?

Palma, a 31 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Com creu el Govern que afectarà la publicació de les
balances fiscals de les distintes comunitats autònomes, per part
del Govern central, en la negociació del finançament
autonòmic?

Palma, a 31 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Té previst el Govern negociar amb el Govern central la
devolució de part de l'IVA turístic?

Palma, a 31 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Quines són les principals variables que pensa tenir en
compte el Govern a l'hora de negociar un nou model de
finançament autonòmic?

Palma, a 31 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Quant té previst el Govern de les Illes Balears presentar al
Govern central un nou REB?

Palma, a 31 de març del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2317/08, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a instalAlació de radars fixos. (Mesa de
2 d'abril del 2008).
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RGE núm. 2319/08, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a reconeixement als nostres padrins.
(Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2402/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuació del Govern per tal de mantenir la seu social
i la base de manteniment de la companyia Spanair a les Illes
Balears, a tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 2
d'abril del 2008).

RGE núm. 2488/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a serveis mancomunats de la policia local. (Mesa de
2 d'abril del 2008).

Palma, a 2 d'abril 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 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Unió Mallorquina presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

La nota informativa número 2979, de 20 de setembre, la
Direcció General de la Guàrdia Civil adverteix del tràfic a gran
escala que es produeix des del Marroc, des d’on surten barques
planejadores, que atraquen en punts poc freqüents de Mallorca,
Menorca i Eivissa.

La Unitat d’Anàlisi de la Guàrdia Civil va alertar les seves
unitats de l’entrada a Balears de descàrregues importants
d’haixix i diuen que: “les Illes estan servint de plataforma”.

L’informe revela que una petita part de la droga es queda a
les Illes per al consum propi, però que la resta es transportada
via marítima a Barcelona i València, per a llavors ser
distribuïdes a la resta d’Espanya i d’Europa. Per tant, podem dir
que les Illes Balears són la porta d’entrada de substàncies
estupefaents a Espanya, com a ruta alternativa a les tradicionals
emprades per les organitzacions narcotraficants, com són el
Llevant espanyol o la zona de l’estret.

L’arribada de planejadores i pasteres a les Illes, sense que
els radars mòbils les detectessin demostra la insuficiència
d’aquests i deixa patent la necessitat d’incrementar la vigilància
a les nostres costes.

El Delegat del Govern a les Illes Balears, el Sr. Ramon
Socias, va informar de la necessitat de tenir més medis per a la
lluita contra el narcotràfic, en especial, després de l’allau de
planejadores que s’ha registrat el mes de novembre passat.

Les organitzacions de narcotraficants utilitzen medis cada
vegada més sofisticats i embarcacions cada vegada més potents,
que fan que els mitjans de la Guàrdia Civil i la Unitat Operativa
de Vigilància Duanera siguin del tot insuficients.

El Sr. Socias va afegir que confiava que el jutge que
investiga la trobada de diferents planejadores entregui les

embarcacions a l’Estat perquè puguin ser utilitzades per fer
front a les mateixes organitzacions de narcotraficants que les
deixen abandonades a les nostres costes. Aquestes planejadores
dotades de motors de gran potència fan impossible posar-se a
l’abast de l’embarcació de l’Agència Tributària.

Així mateix, el Director General de la Policia i la Guàrdia
Civil, el Sr. Joan Mesquida, va reconèixer la necessitat que
tenen les Illes Balears d’incrementar la dotació i els sistemes de
vigilància per impedir la sortida i l’entrada de droga.

Per tot això, el Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina
proposa la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears, donada la necessitat que
tenen les Illes Balears d’incrementar la vigilància de les nostres
costes per controlar l’entrada i sortida d’embarcacions
utilitzades pel tràfic de drogues a tot el territori insular, insta el
Govern de l’Estat a establir Sistemes Integrats de Vigilància
Exterior a totes les illes de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Delegat
del Govern a les Illes Balears perquè les embarcacions
confiscades siguin cedides a les forces de seguretat de l’Estat
per tal de millorar els recursos materials per a la lluita contra el
tràfic de drogues a les nostres Illes.

3. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que faci totes les gestions necessàries per tal
d’instalAlar radars fixos que cobreixin tota la costa a fi i efecte
de controlar el tràfic ilAlegal a les Illes Balears.

Palma, a 19 de març del 2008.
El portaveu:
Bartomeu Vicens i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Unió Mallorquina presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Actualment, la població mundial de més de 65 anys creix
ràpidament, fins i tot més que el creixement de la població. Als
països més desenvolupats, les persones de més de 65 anys
suposaven el 8% de la població total l’any 1950, ara ja suposen
el 14% i l’any 2050 suposaran el 25% del total de la població
mundial.

Els nostres majors són un dels pilars bàsics, per aquest motiu
la nostra gent mereix tot el nostre reconeixement i admiració.
Cada 26 de juliol es celebra, encara que no de manera oficial, el
Dia dels Padrins, precisament com a homenatge i agraïment als
homes i dones que van contribuir en l’educació dels nostres
infants i en la conciliació laboral de les nostres famílies, des de
la seva experiència i dedicació.
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Per tot això, el Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears, conscient de la contribució
dels nostres padrins a la societat en la guarda i educació dels
infants i en la conciliació laboral de les famílies, demana al
Govern de les Illes Balears que instauri dia 26 de juliol com a
Dia dels Padrins, en reconeixement i homenatge a la seva tasca.

Palma, a 19 de març del 2008.
El portaveu:
Bartomeu Vicens i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Popular solAlicita que aquesta iniciativa sigui
tramitada pel procediment d'urgència, atesa la necessitat d'un
pronunciament immediat per part de la Cambra en relació amb
un assumpte cabdal per a la nostra economia.

Exposició de motius

Actualment es troba en venda la companyia Spanair,
empresa que des de la seva fundació l’any 1986 té la seu social
i la base de manteniment de la seva flota d’avions, que en
l’actualitat supera els 65 aparells, a l’Aeroport de Palma de
Mallorca.

Aquesta incertesa en relació al proper propietari d’aquesta
companyia fa que els treballadors d’aquesta important empresa,
que té en l’actualitat el 23% del trànsit domèstic a Espanya,
tinguin inquietuds superiors a la que deriven d ‘un canvi normal
d’accionariat, perquè darrera de les empreses que han manifestat
el seu interès per a l’adquisició de Spanair se suposen suports
d’altres comunitats autònomes, en concret, la Generalitat de
Catalunya, allà on es preveu canviar la ubicació de la seu i la
base de manteniment de la companyia i també l’altre aspirant a
l’adquisició, la companyia Iberia, suposaria un pas enrera al
transport aeri a les Illes Balears.

Aquest suposat interès ha propiciat un pronunciament d’una
de les organitzacions sindicals més representatives d’aquest país
en la que demanava la no influència de cap Govern, ni central,
ni autonòmic, en el canvi d’accionariat de Spanair, perquè
considerava que aquesta intromissió governamental tan sols
contribuiria a desestabilitzar la plantilla de personal existent, la
qual l’any passat va superar els 3.500 treballadors, dels quals
més de 1.200 són a les Illes Balears i més de 1.000 a Mallorca.

A més a més, de les dades exposades anteriorment, pel
volum de les seves vendes, 1.269 milions d’euros ii més de 30
milions realitzats en inversions a l’illa de Mallorca, suposa una
de les empreses més importants de la nostra comunitat
autònoma i sens dubte una de les cinc primeres en I+D+I.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè mitjançant la Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori i la Conselleria d’Economia i Hisenda
i Innovació es faci un informe en relació a què representa el
sector aeronàutic en el PIB de les Illes Balears i que aquest
informe contempli què suposa que la companyia Spanair tengui
la seva seu i la base de manteniment a Mallorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aconseguir que abans de l’adjudicació de
l’accionariat de la companyia Spanair a l’oferta més avantatjosa,
la Comissió Nacional de la Competència es pronunciï damunt
els avantatges i desavantatges que per a les Illes Balears tengui
aquesta decisió, principalment en l’aspecte de tornar concentrar
massa rutes dins una mateixa companyia i la viabilitat de la
companyia adjudicatària.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que mitjançant els mecanismes adients estableixi
línies d’ajuda a empreses com Spanair, que pertanyen al sector
d’I+D+I, per tal que tenguin a les Illes Balears les mateixes
avantatges que a altres comunitats i puguin ubicar en igualtat de
condicions les seves seus socials i els seus desenvolupaments a
les nostres Illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reunir-se amb el comitè d’empresa de Spanair,
com també amb la direcció de la mateixa, per comunicar-los la
voluntat del Govern de les Illes Balears de fer els esforços
necessaris i establir les línies d’ajuda precises per tal de
mantenir la seu social i la base de manteniment de la companyia
a l’illa de Mallorca.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a traslladar la proposta que es detalla en el punt 4,
d’aquesta proposició no de llei, a la presidència de SAS
(Scandinavian Airlines) i a la presidència de la seva filial,
Spanair, perquè les més altes instàncies que dirigeixen aquestes
empreses tenguin coneixement directe de la voluntat del Govern
de les Illes Balears de què la companyia espanyola tengui la
seva seu i la base de manteniment dins el territori de les Illes
Balears.

Palma, a 25 de març del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Són conegudes les dificultats que els ajuntaments rurals de
la nostra comunitat tenen per prestar el servei de Policia Local
o d’auxiliar de Policia Local als ciutadans dels seus municipis.

Malgrat les Illes Balears són l’única comunitat d’Espanya
amb servei de Policia Local a tots els municipis, no és possible
prestar un servei que cobreixi les vint-i-quatre hores del dia,
perquè en alguns d’aquests municipis només hi ha un o dos
auxiliars de policia.

La Llei de Coordinació de Policies Locals de 1988, que va
aprovar aquest Parlament, contemplava en la seva disposició
addicional I, la possibilitat d’una prestació comú mitjançant les
mancomunitats municipals.

La sentència del Tribunal Constitucional 49/93, d’11 de
març de 1993, va declarar inconstitucional aquesta possibilitat.

No obstant això, és evident que les necessitats de seguretat
que els ciutadans demanen a les autoritats, en aquest cas les
municipals, han estat suficient intenses com per aconseguir que
el Congrés dels Diputats hagi aprovat la Llei orgànica 16/2007,
de 13 de desembre, allà on aprova la disposició addicional V
que autoritza a l’associació de municipis per a la prestació dels
serveis de Policia Local.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria
d’Interior, a l’objecte de fer viable la possibilitat que atorga la
Llei d’associacions de municipis per a la prestació dels serveis
de Policia Local i perquè aquesta possibilitat se pugui fer
efectiva en la major brevetat possible, establirà mitjançant
decret les condicions específiques necessàries perquè dos o tres
municipis limítrofs puguin prestar un millor servei de Policia
Local, així com ho estableix la Llei 16/2007. Donat que l’article
30.19 de l’Estatut d’Autonomia atorga a la comunitat autònoma
d eles Illes Balears la competència exclusiva en coordinació i
altres facultats sobre policies locals.

2. El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria
d’Interior, promourà la modificació de la Llei 6/2005, de 3 de
juny, perquè entre les diverses novetats es puguin incorporar les
que estableix la Llei 16/2007, de 13 de desembre, així com la
Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament
sostenible del medi rural.

3. El Govern de les Illes Balears, tenint en compte la
prestació del servei de Policia Local, mitjançant l’Associació de
Municipis, si bé suposa sens dubte una millora del servei i una
major quota de seguretat pels ciutadans afectats, exigirà
escometre inversions necessàries i imprescindibles inherents

amb el nou servei que es posa en funcionament. Per tant,
mitjançant la Conselleria de Presidència s’hauran d’establir
línies d’ajudes econòmiques que possibilitin als ajuntaments
interessats fer front al major cost que suposa una major
seguretat als ciutadans de les Illes Balears.

Palma, a 31 de març del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2314/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a tolerància zero a la conculcació dels drets humans
a la nostra comunitat autònoma, amb tramitació davant la
Comissió de Drets Humans. (Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2318/08, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina relativa a protecció d'animals, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 2 d'abril del 2008).

RGE núm. 2788/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a mesures per frenar la desacceleració econòmica,
amb tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
(Mesa de 2 d'abril del 2008).

Palma, a 2 d'abril 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 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Drets Humans.

Exposició de motius

Des del Grup Popular, com sempre, reivindiquem el dret de
totes les persones, en la seva integritat com individus, sense cap
tipus d’objecció.

El nostre país i la nostra comunitat han estat sempre
exemple de civisme i defensora dels Drets Humans des de fa
molt de temps. Quan la nostra societat es mobilitza cap a grans
canvis, com ve succeint des de fa uns anys, és molt important no
abandonar els valors morals, ètics i de reivindicació dels drets
individuals i colAlectius. La nostra comunitat autònoma ha
canviat el seu estatus en relació al nivell de vida, les estructures
poblacionals, realitats tant socials com culturals. Tot això ens
porta que avui, pel creixement en tots aquests àmbits, siguin una
zona molt interessant per al desplaçament de persones de
diferents llocs del món i aquestes s’hi vulguin assentar.

Tots aquests fets ens porten a la necessitat de contemplar tot
un seguit de realitats que fins ara eren atípiques, com ara el risc
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de discriminació ètnica. Discriminació que, per cert, una
comunitat com la nostra no pateix com a norma general.

Per tot això, quan es percep la més petita mostra de què això
pot ocórrer, associat a més als abusos sobre els drets de
qualsevol individu, el nostre deure sempre és el de cridar
l’atenció, vetllar perquè cap ofensa als Drets Humans pugui
germinar a la nostra societat.

Així, el passat mes de febrer tenguérem coneixement de la
interposició d’una querella criminal per part de la Sra. Alejandra
Griselda González, mitjançant la qual denuncià tot un seguit
d’agressions i maltractaments físics i verbals per part de
diversos agents del Cuerpo Nacional de Policia.

Per tal motiu, és fonamental que ens interessem que som
coneixedors de denúncies o indicis en aquest aspecte, per tal que
siguin investigades, amb pulcritud, transparència i celeritat que
haurien d’acompanyar tots els casos allà on la integritat, en
qualsevol dels aspectes de l’ésser humà, sigui posada en perill
perquè l’única manera d’assegurar-nos la tolerància zero contra
les agressions i ofenses dels Drets Humans, és no baixar els
braços ni mirar cap una altra banda quan percebem indicis de
què això està succeint, ja sigui dirigida a espanyols, immigrants
o qualsevol persona que transiti pel nostre territori.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears vol expressar la seva
preocupació envers les mostres i actuacions que conculquen els
Drets Humans a la nostra comunitat autònoma i en particular i
en general, a tot el món.

2. El Parlament de les Illes Balears vol mostrar el rebuig
més enèrgic a qualsevol mostra d’irregularitats i conculcació
dels Drets Fonamentals que puguin afectar els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears, o persones que es trobin en el
nostre territori.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que la tasca que
realitzen les forces i cossos de seguretat de l’Estat a la nostra
comunitat autònoma és sinònim d’eficàcia i transparència amb
ple respecte als Drets Fonamentals que vénen recollits a la
nostra Constitució i que fets com els descrits a l’exposició de
motius no poden generalitzar-se a la tasca que cada dia duen a
terme els membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.

Palma, a 18 de març del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Unió Mallorquina presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Exposició de motius

La finalitat de la Llei 1/1992 de protecció dels animals que
viuen a l’entorn humà, aprovat per aquest Parlament dia 8
d’abril de 1992, no és més que adequar la normativa legal a la
consciència i augmentar la sensibilitat colAlectiva balear front
els maltractes d’animals.

Gràcies a la conscienciació colAlectiva, allà on la feina de les
associacions protectores d’animals i de les polítiques públiques
que en aquest sentit s’han dut a terme, és d’agrair. La nostra
comunitat disposa d’una normativa legal i reglamentària que
regula la protecció, que mereixen, els animals que viuen a
l’entorn humà, siguin domèstics, domesticats o salvatges en
captivitat.

Malgrat tot, encara subsisteixen conductes, com fa poc hem
vist a Artà, que són rebutjades profundament per la societat
balear. Els poders públics no poden quedar aturats davant aquest
tipus de conductes, ja que tenen la responsabilitat d’aturar i de
fer campanyes perquè aquestes conductes mai siguin repetides.

Per tot això, el Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina
proposa la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que adopti quantes polítiques siguin necessàries
per a un major compliment de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de
protecció dels animals que viuen a l’entorn humà i del
reglament que la desenvolupa.

Palma, a 19 de març del 2008.
El portaveu:
Bartomeu Vicens i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

Exposició de motius

En els darrers sis mesos, tots els indicadors econòmics
publicats des de distints informes econòmics, coincideixen en
què clarament ens trobam davant d’una situació de recessió
econòmica, si més no de desacceleració econòmica, com així ho
afirma el Govern. A les Illes Balears hi ha hagut un increment
de l’atur, un increment de preus, increment de la inflació, una
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baixada del consum, una forta caiguda de la demanda en el
sector immobiliari que ha arrossegat la resta de sectors, etcètera.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular proposa l’adopció
del següent 

Acord

1. El Parlament de les Illes Balears constata que a les Illes
Balears hi ha hagut un punt d’inflexió i de les dades
econòmiques es desprèn que s’ha iniciat una desacceleració
econòmica que perjudica la competitivitat de els empreses de les
Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que la
dissolució d’empreses a les Illes Balears pateix la xifra més alta
dels darrers deu anys. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un Pla amb les mesures pertinents per
frenar la desaccelaració econòmica i incentivar el consum i la
inversió.

Palma, a 31 de març del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 4265/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a ocupació
en el sector turístic. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Quines iniciatives pensa emprendre la Conselleria de
Turisme per generar ocupació en el sector turístic?

Generar ocupació en el sector turístic passa per impulsar
accions encaminades a allargar la temporada turística, és a dir,
a desestacionalitzar per aconseguir així que la indústria turística
estigui en activitat més mesos a l'any que actualment. En
conseqüència, les accions immediates són les d'impulsar el
turisme sènior (tant a nivell intern com extern), el turisme de
negocis i el turisme cultural. També s'estan desenvolupant plans
d'accions sobre el turisme d'esports i natura.

Palma, 3 de març del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 13/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a CIDTUR (II).
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 2008).

Té previst la Conselleria de Turisme suprimir o
transformar el CITTIB?

No, el Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de les
Illes Balears (CITTIB) és una de les àrees de l'INESTUR que
juntament amb altres varen ser creades per donar compliment a
la finalitat institucional de l'INESTUR, finalitat aquesta que és
bastant àmplia i no es preveu cap modificació en aquest sentit.
En concret i de conformitat amb el segon article del Decret
5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i es regula l'INESTUR,
les finalitats del CITTIB (Centre d'Investigació i Tecnologies
Turístiques de les Illes Balears) són:

a) L'organització i l'establiment d'un sistema integral
d'informació turística que permeti el coneixement, el seguiment
i l'anàlisi dels fluxos turístics.

b) L'organització i l'establiment d'un sistema integral de
documentació.

c) El disseny de línies d'anàlisi i de prospectiva turística,
d'anàlisi de demanda i comportament dels mercats.

d) La informació estadística.
e) La investigació, el desenvolupament, l'estudi i la

implantació de les tecnologies que hi ha a la indústria turística
i el foment de les esmentades activitats.

f) La publicació, la distribució, la difusió i l'explotació
comercial de tots els estudis, els informes, les investigacions, les
dades o els recursos que consideri d'utilitat per a la indústria
turística en general.

g) La proposició, el disseny o l'execució de qualsevol altra
activitat d'estudi, innovació i investigació que contribueix a un
millor coneixement o desenvolupament del sector turístic per a
la més adequada promoció d'aquest.

Palma, 29 de febrer del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 14/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a CIDTUR (III).
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 2008).

Va ser convidat el conseller de Turisme a l'acte de
signatura del conveni entre el delegat del Govern a les Illes
Balears i el conseller d'Economia i Hisenda del Govern per a
la creació del CIDTUR?

No, la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes
Balears no és part signant de l'esmentat conveni.

Palma, 29 de febrer del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.
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Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 15/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a CIDTUR (IV).
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 2008).

Quina és o està previst que sigui l'aportació econòmica de
la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears al
CIDTUR?

No està prevista cap aportació, la Conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears no és part signant de l'esmentat
conveni.

Palma, 29 de febrer del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 17/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a CIDTUR (VI).
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 2008).

Considera la Conselleria de Turisme que les funcions i
activitats que desenvolupa el CITTIB han de ser assumides per
un altre organisme?

No, en cap cas. El Centre d'Investigació i Tecnologies
Turístiques de les Illes Balears (CITTIB) és una de les àrees de
l'INESTUR que juntament amb altres varen ser creades per
donar compliment a la finalitat institucional de l'INESTUR,
finalitat aquesta que és bastant àmplia, i no es preveu cap
modificació en aquest sentit.

Palma, 29 de febrer del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 20/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a CIDTUR (I).
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 2008).

Quina és o està previst que sigui l'aportació econòmica de
Govern de les Illes Balears al CIDTUR?

Tal com s'estableix al conveni de colAlaboració entre el
Ministeri d'Educació i Ciència i la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació per posar en funcionament la Fundació
CIDTUR, les despeses seran finançades a parts iguals entre les
dues administracions, i amb aquest objecte s'ha de firmar
anualment un nou conveni de colAlaboració en el qual s'establirà
quines són les aportacions, que alhora aniran supeditades al
pressupost aprovat pel patronat de la Fundació CIDTUR.

Palma, 13 de març del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 22/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a CIDTUR (III).
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 2008).

Té previst el Govern fer algun canvi a l'INESTUR amb
motiu de la futura posada en marxa del CIDTUR?

A l'INESTUR no es preveu cap modificació en aquest sentit.

Palma, 6 de març del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 24/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a lapsus
d'enteniment (II). (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 2008).

En què consisteix, segons el conseller de Turisme del
Govern, un "lapsus d'enteniment" entre dues conselleries del
Govern?

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

Palma, 28 de febrer del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
I)

A les preguntes RGE núm. 252/08, 253/08 i 254/08,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch,
relatives a edició de calendaris de Ports de les Illes Balears (I,
II i III). (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

Quin ha estat el nombre d'exemplars editats del calendari
de l'any 2008 de l'entitat Ports de les Illes Balears i quina ha
estat la seva distribució? Quins són els objectius de l'edició?
Quin cost ha tingut?

1. S'han editat 6.000 exemplars, distribuïts a tots els usuaris
registrats de gestió directa, clubs nàutics i ports esportius,
confraries de pescadors, empreses i associacions nàutiques,
ajuntaments i conselleries. La resta està repartida per les
oficines dels ports.

2. Donar a conèixer i promocionar els ports de gestió directa de
la comunitat autònoma a tots els usuaris en general.

3. El cost de l'edició dels calendaris de l'any 2008 per part de
l'entitat Ports de les Illes Balears ha estat de 22.620 euros.

Palma, 18 de febrer del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.
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Ordre de Publicació
J)

A les preguntes RGE núm. 354/08, 355/08 i 356/08,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres,
relatives a fira de turisme alternatiu i ambiental. (BOPIB núm.
28 d'1 de febrer del 2008).

Quina valoració es fa des de la Conselleria de Medi
Ambient de l'assistència a la fira de turisme alternatiu i
ambiental a Reisepavillon, a Stuttgart? Quin cost ha tengut el
desplaçament de diverses persones a aquesta fira? Quantes
persones es varen desplaçar a càrrec del Govern de les Illes
Balears? Indiqueu-ne el nom i els llinatges de cada una.

Pel que fa a la valoració de l'assistència a la fira s'adjunta
informe del cap de Servei de Qualitat Ambiental.

El cost del desplaçament a la fira va ser de 2.524,84 euros.
Es varen desplaçar a Stuttgart sis persones a càrrec de la

Conselleria de Medi Ambient.

Palma, 22 de febrer del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

L'informe adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 394/08, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José M. Mayans i Serra, relativa a transferència de
residus de Formentera a Eivissa. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer
del 2008).

Donada la seva resposta afirmativa a la pregunta sobre si
reclamaria al ministeri que assumeixi el finançament del cost
del trasllat de residus de Formentera a Eivissa, quines gestions
pensa fer el Govern de les Illes Balears perquè això sigui una
realitat?

Continuar amb totes les gestions realitzades des del juliol del
2007 per a la resolució definitiva del conflicte heretat de
l'anterior legislatura.

Palma, 3 de març del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 1008/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a Oficina
d'ajuda a les víctimes del delicte de Menorca. (BOPIB núm. 30
de 15 de febrer del 2008).

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

Persones ateses a l'Oficina durant els mesos de gener a
desembre del 2007:

Consultes
generals

Violència
domèstica

Llibertat
sexual

Gener 2 1 0

Febrer 1 4 0

Març 5 2 0

Abril 2 3 2

Maig 5 3 1

Juny 4 1 0

Juliol 4 1 0

Agost 4 0 0

Setembre 6 2 0

Octubre 3 0 1

Novembre 6 1 0

Desembre 4 2 0

Total 46 20 4

Total assistència jurídica: 70 persones ateses.

Atenció psicològica:
- Consultes generals: 16 persones ateses.
- Violència domèstica: 18 persones ateses.
- Llibertat sexual: 4.

Palma, 4 de març del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 1009/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a plus de
residència (I). (BOPIB núm. 30 de 15 de febrer del 2008).

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

En aquests moments s'estan negociant mesures per afavorir
la captació i la fidelització dels professionals.

Palma, 13 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 1010/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a plus de
residència (II). (BOPIB núm. 30 de 15 de febrer del 2008).
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Creu la Conselleria de Salut i Consum que al personal que
presta els seus serveis a l'àrea de salut de Menorca se li hauria
d'aplicar el mateix plus de residència que al de Formentera?

La Conselleria de Salut i Consum no creu que s'hagi
d'aplicar al personal que presta el seus serveis a l'àrea de salut
de Menorca el mateix plus de residència que al de Formentera.

Palma, 13 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 1011/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a licitació III
fase del Canal Salat a Ciutadella. (BOPIB núm. 30 de 15 de
febrer del 2008).

Quan té previst la Conselleria de Medi Ambient iniciar la
licitació de les obres de la III fase de canalització del tram
urbà del Canal Salat de Ciutadella de Menorca?

Encara no hi ha data per iniciar la licitació de les esmentades
obres de canalització del tram urbà del Canal Salat.

Palma, 27 de febrer del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 1012/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a concert amb
la clínica Menorca. (BOPIB núm. 30 de 15 de febrer del 2008).

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

La intenció és no incrementar les prestacions concertades si
es continua amb la llista d'espera quirúrgica per davall dels 180
dies, com destaca el decret.

Igualment en el cas de les prestacions clíniques no es té
previst augmentar les prestacions concertades.

Palma, 13 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Q)

A les preguntes RGE núm. 1013/08 i 1014/08, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relatives a
Consorci Sociosanitari de Menorca (I i II). (BOPIB núm. 30 de
15 de febrer del 2008).

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

La construcció de la residència per a persones amb
discapacitat a Ciutadella és de les primeres actuacions que té
previst portar a terme el Consorci Sociosanitari de Menorca,
pendent, actualment, de la cessió de 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 ubicació una vegada finalitzat el
nou pla sociosanitari.

Pressupostos per al 2008:
- Capítol 4 2.398.237 euros.
- Capítol 7    173.485 euros.

Palma, 10 de març del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
R)

A les preguntes RGE núm. 1015/08, 1016/08 i 1017/08,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, relatives a eliminació de barreres arquitectòniques
(I, II i III). (BOPIB núm. 30 de 15 de febrer del 2008).

Quines són les subvencions o els ajuts solAlicitats per part
dels ajuntaments de Sant Lluís, Es Castell, Ciutadella, Es
Mercadal, Maó, Es Migjorn, Ferreries i Alaior per a
actuacions o projectes d'eliminació de barreres
arquitectòniques? (Indicar les actuacions i els imports
corresponents a cada ajuntament). Quines són les subvencions
o els ajuts concedits per part del Govern a aquests ajuntaments
en aquest tema? (Indicar les actuacions subvencionades i els
imports corresponents a cada actuació i a cada ajuntament).
Quina partida té previst destinar la Conselleria d'Habitatge i
Obres Públiques a actuacions d'eliminació de barreres
arquitectòniques promogudes per ajuntaments a l'illa de
Menorca durant  l'any 2008?

Els ajuntaments que han solAlicitat subvencions o ajuts per
a actuacions o projectes d'eliminació de barreres
arquitectòniques són:

- Ajuntament de Maó: rehabilitació de l'edifici del Principal
de Guàrdia; pressupost: 323.440,86 euros; import de la
subvenció: 25.000,00 euros.

- Ajuntament d'Alaior: Casa Consistorial; pressupost:
58.332,71 euros; subvenció: 25.000,00 euros.

La resta d'ajuntaments esmentats a les preguntes no han
presentat cap solAlicitud.

En el BOIB núm. 9 del 19/01/08 (BOIB núm. 18 del
07/02/08, correcció d'errades) s'ha publicat una convocatòria de
subvencions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques que
contempla una quantitat global per al conjunt de les Illes
Balears sense cap tipus de territorialització.

Palma, 6 de març del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.
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Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 1018/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
equip de ressonància de l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm.
30 de 15 de febrer del 2008).

Per quin motiu encara no es pot utilitzar l'equip de
ressonància de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca i els
malalts han de ser traslladats a un centre privat, amb el
consum extra de recursos sanitaris que això suposa?

L'equip de ressonància de l'Hospital Mateu Orfila
actualment està en funcionament pilot amb pacients
ambulatoris. Es preveu que una vegada complet el pilotatge
funcioni a ple rendiment en els propers mesos.

Palma, 13 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 1019/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
escàner de l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm. 30 de 15 de
febrer del 2008).

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

L'escàner de l'hospital va patir una avaria que va obligar a
desplaçar un tècnic de la península per a la seva revisió; una
vegada va ser aquí va observar que hi havia una peça que estava
rompuda, per la qual cosa es va haver d'esperar el recanvi
necessari per arreglar-lo.

Durant aquest període de temps els malalts que ho van
necessitar es van poder fer el TAC als centres concertats de
l'illa, ja que tot que aquest és l'únic escàner de l'hospital no és
l'únic de l'illa.

Palma, 13 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 1022/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
dotació de metges a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca (I).
(BOPIB núm. 30 de 15 de febrer del 2008).

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

Per incrementar les plantilles de metges l'Hospital de
Menorca va prendre les següents mesures:

- Anuncis laborals en premsa escrita a nivell nacional.
- Comunicació de vacants a tots els hospitals d'Espanya.

- Anuncis a les pàgines oficials de les societats espanyoles de
les especialitats corresponents.

Palma, 13 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 1023/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
dotació de metges a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca (II).
(BOPIB núm. 30 de 15 de febrer del 2008).

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

Actualment hi ha dos pediatres.

Palma, 13 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 1024/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
dotació de metges a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca (III).
(BOPIB núm. 30 de 15 de febrer del 2008).

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

Actualment tenim un cardiòleg.

Palma, 13 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 1025/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
amenaça de vaga dels metges hospitalaris (I). (BOPIB núm. 30
de 15 de febrer del 2008).

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

Una oferta de negociació en la qual per part del Servei de
Salut s'ofereix un conjunt de millores laborals a curt i mig
termini.

Palma, 13 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 1026/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
amenaça de vaga dels metges hospitalaris (II). (BOPIB núm.
30 de 15 de febrer del 2008).

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

La Conselleria de Salut i Consum té previst reprogramar les
intervencions de manera que l'efecte sobre les llistes d'espera
sigui el mínim.

Palma, 13 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 1027/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
fuita de metges de l'àrea de salut de Menorca. (BOPIB núm. 30
de 15 de febrer del 2008).

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

El president del Govern coincideix amb les opinions
exposades pel conseller de Salut i Consum, que en cap cas no ha
parlat d'impedir l'entrada a Mallorca de cap metge.

Palma, 10 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 1028/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
oposicions a l'àrea de salut de Menorca. (BOPIB núm. 30 de
15 de febrer del 2008).

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

El Govern de les Illes Balears no té previst convocar un
procés de consolidació de llocs de feina, ja que l'Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears és regeix pels
principis d'igualtat, mèrit i capacitat dels articles 23.2 i 103.3 de
la Constitució Espanyola.

Palma, 10 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 1029/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
especialistes de l'àrea de salut de Menorca. (BOPIB núm. 30
de 15 de febrer del 2008).

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

La situació existent entre l'oferta i la demanda de metges en
el nostre sistema nacional de salut fa que els professionals
valorin des de diversos paràmetres les oportunitats de canvis en
el seu lloc de feina. Això no obstant, el balanç entre metges que
van a altres comunitats autònomes o a altres illes de les Balears
és inferior als que s'incorporen a treballar a Menorca.

Per altra banda aquesta conselleria no té coneixement de cap
amenaça.

Palma, 13 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 1030/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
reforç del centre de salut d'Alaior (I). (BOPIB núm. 30 de 15
de febrer del 2008).

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

El reforç del centre de salut d'Alaior anunciat pel director
gerent de l'àrea de salut de Menorca consisteix en un metge de
reforç.

Palma, 10 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 1031/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
reforç del centre de salut d'Alaior (II). (BOPIB núm. 30 de 15
de febrer del 2008).

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

El metge de reforç del CS d'Alaior s'incorporarà el 15 de
juny i hi treballarà fins al 15 de setembre.

Palma, 10 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 1032/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
reforç del centre de salut d'Alaior (III). (BOPIB núm. 30 de 15
de febrer del 2008).

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

L'horari del metge de reforç del CS Alaior serà de 9 a 14
hores de dilluns a divendres.

Palma, 10 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 1033/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
reforç del centre de salut d'Alaior (IV). (BOPIB núm. 30 de 15
de febrer del 2008).

En què consisteix el nou equipament de mitjans materials
amb el qual està previst de dotar el centre de salut d'Alaior?

Les necessitats de la zona bàsica de salut d'Alaior i els seus
equipaments necessaris en un futur es definiran al Pla estratègic
d'actuacions per a la millora dels serveis i les infraestructures de
l'àrea de salut de Menorca.

Palma, 10 de març del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 1034/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
millora i neteja de torrents a Menorca. (BOPIB núm. 30 de 15
de febrer del 2008).

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

La neteja i conservació de torrents a l'illa de Menorca es du
a terme mitjançant un contracte de colAlaboració signat amb una
empresa constructora el juny del 2006, la finalització del qual
és el 31 de desembre del 2009, i el seu pressupost puja a
384.647,76 euros. Les obres actualment es troben en fase
d'execució. Així mateix es preveu portar a terme durant els anys
2008-2010 en diversos torrents de l'illa de Menorca actuacions
encaminades a la neteja i millora dels llits per un import de
100.000 euros anuals.

Palma, 28 de febrer del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 1035/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Pati
de sa Lluna a Alaior (I). (BOPIB núm. 30 de 15 de febrer del
2008).

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

Cap; està solAlicitada una subvenció a l'Espai Econòmic
Europeu.

Palma, 6 de març del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 1036/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Pati
de sa Lluna a Alaior (II). (BOPIB núm. 30 de 15 de febrer del
2008).

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

De moment està solAlicitada una subvenció a l'Espai
Econòmic Europeu per part de l'INESTUR. Si finalment
s'atorga l'esmentada subvenció serà l'INESTUR que lideri
aquest projecte.

Palma, 6 de març del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 1204/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
liquidacions de l'obra del metro i del soterrament per part
d'SFM. (BOPIB núm. 31 de 22 de febrer del 2008).

S'han aprovat pel consell d'administració d'SFM les
liquidacions d'obra del metro i del soterrament? En quina
data?

En resposta a la pregunta esmentada us inform que no s'han
aprovat pel consell d'administració les liquidacions d'obra del
metro ni del soterrament.

Palma, 10 de març del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.
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Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 1205/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
quantitats pendents de pagament a les empreses constructores
del metro. (BOPIB núm. 31 de 22 de febrer del 2008).

Quina quantitat, desglossada per cada fase, queda pendent
de pagament a les empreses constructores del metro i del
soterrament, entre certificacions d'obra i liquidacions?

Les quantitats pendents de pagament motivat per les
deficiències de les obres fins a l'informe corresponent de
l'auditoria són les següents:

Soterrament
Fase I 22.040.207,33
Fase II 15.232.053,82
Fase III   3.177.103,94

Metro UIB
Fase I   6.476.894,68
Fase II 12.559.057,41
Fase III   7.722.519,99
Fase IV   6.120.855,75

Total 73.328.692,92

Palma, 10 de març del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 1210/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a Challenge
Volta Ciclista a Mallorca 2008. (BOPIB núm. 31 de 22 de
febrer del 2008).

Quina ha estat l'aportació econòmica del Govern de les
Illes Balears en la present edició de la Challenge Volta Ciclista
a Mallorca?

Des de la Conselleria d'Esports i Joventut del Govern de les
Illes Balears s'han destinat 24.000 euros com a aportació
econòmica a la Challenge Volta Ciclista a Mallorca 2008.

Palma, 14 de març del 2008.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 1211/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a  complex
esportiu a Magalluf. (BOPIB núm. 31 de 22 de febrer del
2008).

Quina és l'aportació econòmica del Govern de les Illes
Balears al complex esportiu atlètic de Magalluf?

Des de la Conselleria d'Esports i Joventut del Govern de les
Illes Balears no es destina cap aportació econòmica al complex
esportiu atlètic de Magalluf.

Palma, 14 de març del 2008.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 1697/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugranyes i Barenys, relativa a
coordinador d'IB3. (BOPIB núm. 32 de 29 de febrer del 2008).

Dins el nou organigrama d'IB3 s'ha creat una nova plaça
de coordinador que abans no estava contemplada i que visita
un cop per setmana l'illa de Menorca. Quin cost suposa per a
l'ens públic aquest càrrec de coordinador? Amb càrrec a quina
partida pressupostària s'abonen els costos derivats d'aquest
nou càrrec? Des de quan es troba contractat?

En el nou organigrama d'IB3 no està creada cap plaça de
coordinador.

Palma, 5 de març del 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2303/08, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Educació i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'abril del 2008, conformement amb l'establert a l'article 175
del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,
que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Educació i Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre el Pla de tercera llengua.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 2315/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Educació i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'abril del 2008, conformement amb l'establert a l'article 175
del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,
que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Educació i Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre la política de retorn del
patrimoni històric cap a les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta per

escrit no contestades i pendents de ser incloses a l'ordre del
dia de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals RGE
núm. 2510/07, 4255/07 a 4258/07 i 4261/07. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'abril del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2428/08,
presentat pel diputat Hble. Sr. José María Rodríguez i Barberá,
del Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de les
preguntes esmentades, relatives a presidència de la comissió
parlamentària d'Hisenda i Pressuposts, a cessaments de delegats
a Menorca, a Eivissa i a Formentera, a personal de la
Conselleria de Treball i Formació i del SOIB a Menorca i a
signatura electrònica (I), publicades als BOPIB núm. 15, de 19
d'octubre, i núm. 25, de 21 de desembre del 2007.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2170/07. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'abril del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2433/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a traspàs de la gestió
de la competència de justícia de l'Administració de l'Estat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, publicada al BOPIB
núm. 13, de 5 d'octubre del 2007.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Renúncia del Sr. Joan Huguet i Rotger al càrrec de diputat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'abril del 2008, es dóna per assabentada de l'admissió per part
de la Presidència per delegació de la Mesa, de l'escrit RGE núm.
2322/08, presentat pel Sr. Joan Huguet i Rotger, adscrit al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual renuncia a la seva
condició de diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Incorporació dels aspirants aprovats sense plaça a la borsa

d'administratius vigent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de març del 2008 acordà d'incorporar els aspirants que
aprovaren sense plaça la convocatòria publicada al BOPIB núm.
145, de 25 d'agost del 2006, a la borsa d'administratius vigent,
creada per acord de la Mesa adoptat en sessió de dia 26 de juliol
del mateix any. El primer dels aspirants aprovats sense plaça
ocuparà a la borsa esmentada el lloc immediatament posterior
al de l'últim component d'aquesta.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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