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AA) RGE núm. 3109/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escoleta

a l'Hospital de Can Misses. 1018

AB) RGE núm. 3110/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes

d'aparcaments a l'Hospital de Can Misses. 1018

AC) RGE núm. 3111/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres

d'ampliació del servei d'urgències de l'Hospital de Can Misses. 1018

AD) RGE núm. 3112/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió

del servei d'atenció bucodental als discapacitats. 1018

AE) RGE núm. 3113/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions

per implantar la facultat de medicina a les Illes Balears. 1018

AF) RGE núm. 3114/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a facultat

de medicina a les Illes Balears. 1018

AG) RGE núm. 3115/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió

d'intervencions, consultes i proves de diagnosi. 1018

AH) RGE núm. 3116/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures

per tal que els tancaments de quiròfans i consultes no afectin els temps d'espera. 1019

AI) RGE núm. 3117/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions

dels professionals sanitaris especialistes de l'Hospital General. 1019

AJ) RGE núm. 3118/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a derivació

de les intervencions i consultes que actualment realitza l'Hospital General. 1019

AK) RGE núm. 3119/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament

del bloc quirúrgic i consultes de l'Hospital General. 1019

AL) RGE núm. 3120/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

desenvolupament de l'activitat sociosanitària i quirúrgica a una mateixa infraestructura hospitalària. 1019

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 2938/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Llei d'acollida de les persones immigrants. 1019

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2939/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a establiment d'oficines de garanties lingüístiques. 1020

B) RGE núm. 3030/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació de la Llei de demarcació i planta judicial, per a la creació

d'un jutjat de primera instància i instrucció a Formentera. 1021

C) RGE núm. 3121/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració del Govern de les Illes Balears en l'ampliació i la

millora del campament de Cala Jondal d'Eivissa. 1021

D) RGE núm. 3122/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obertura de guarderies hospitalàries a tots els hospitals públics

de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 1022

E) RGE núm. 3123/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació dels equips assistencials i multidisciplinaris dels

centres d'atenció al drogodependent als centres i unitats bàsiques de salut. 1022

F) RGE núm. 3124/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls del programa d'atenció dental infantil (PADI). 1023
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G) RGE núm. 3125/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat a l'Hospital General. 1023

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 1729/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a licitació de la remodelació

de la depuradora de Santa Eulàlia del Riu. 1023

B) A la pregunta RGE núm. 2103/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projecte d'aprofitament

integral de les aigües depurades per al reg a Formentera (I). 1024

C) A la pregunta RGE núm. 2104/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projecte d'aprofitament

integral de les aigües depurades per al reg a Formentera (II). 1024

D) A la pregunta RGE núm. 2105/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projecte d'aprofitament

integral de les aigües depurades per al reg a Formentera (III). 1024

E) A la pregunta RGE núm. 4348/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a canvi climàtic (II).

1024

F) A la pregunta RGE núm. 4477/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a pla específic per al sector

primari. 1024

G) A la pregunta RGE núm. 4478/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a promoció del vi de l'illa

d'Eivissa. 1024

H) A la pregunta RGE núm. 4479/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a promoció del vi de l'illa

de Formentera. 1025

I) A la pregunta RGE núm. 4480/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a promoció del vi de l'illa de

Mallorca. 1025

J) A la pregunta RGE núm. 4481/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a promoció del vi de l'illa de

Menorca. 1025

K) A la pregunta RGE núm. 4496/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a Pla energètic de les Illes

Balears (II). 1025

L) A la pregunta RGE núm. 4497/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a Pla energètic de les Illes

Balears (I). 1025

M) A la pregunta RGE núm. 4498/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a plans insulars energètics.

1026

N) A la pregunta RGE núm. 8/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a instalAlacions de plaques

solars als centres educatius (I). 1026

O) A la pregunta RGE núm. 10/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a contractació de Paco

de Lucía (I). 1026

P) A la pregunta RGE núm. 11/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a contractació de Paco

de Lucía (II). 1026

Q) A la pregunta RGE núm. 400/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a cooperativa agrícola i

ramadera a Formentera. 1026

R) A la pregunta RGE núm. 414/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a relació laboral del Sr.

Francesc Morell Bibiloni. 1027

S) A la pregunta RGE núm. 828/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a pacients valorats

des del SIACA de la Conselleria de Salut. 1027
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T) A la pregunta RGE núm. 1037/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a contracte de serveis

INESTUR (I). 1027

U) A la pregunta RGE núm. 1038/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a contracte de serveis

INESTUR (II). 1027

V) A la pregunta RGE núm. 1152/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Llei de promoció de

l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 1027

X) A la pregunta RGE núm. 1206/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a Pla estratègic

d'actuacions de l'àrea de salut de Menorca (I). 1028

Y) A la pregunta RGE núm. 1207/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a Pla estratègic

d'actuacions de l'àrea de salut de Menorca (II). 1028

Z) A la pregunta RGE núm. 1214/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Fira del Camp

d'Alaior 2008. 1028

AA) A la pregunta RGE núm. 1215/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Fira del

Camp d'Alaior 2007. 1028

AB) A la pregunta RGE núm. 1693/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a nins i nines

beneficiats pel PADI. 1028

AC) A la pregunta RGE núm. 1695/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a hores de

ginecòleg a l'Hospital Verge de Montetoro. 1029

AD) A la pregunta RGE núm. 1696/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a hores de

la comare a l'Hospital Verge de Montetoro. 1029

AE) A la pregunta RGE núm. 1961/08 presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a currículum vitae del

director general d'IB3. 1029

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia RGE núm. 2324/08. 1029

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2677/08. 1029

4. INFORMACIONS

A) Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. 1029

B) Canvis a diverses comissions i a la Diputació Permanent. 1030

C) Anunci per a la licitació del contracte de subministrament de dos vehicles per donar servei a la Mesa del Parlament de les Illes

Balears. 1030
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE MOCIONS

Ordre de Publicació

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

1 d'abril del 2008, procedí a debatre el text de la Moció RGE

núm. 2207/08, relativa a situació actual de la Justícia a les

Illes Balears i la futura transferència, i quedà aprovada, per

assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears i el Govern d’Espanya a dur endavant la

transferència en matèria de justícia en condicions adequades de

suficiència financera, tenint en compte els informes realitzats

pel Govern de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia

a arribar a un acord, el més aviat millor, amb els funcionaris de

l’Administració de Justícia de les Illes Balears, satisfactori per

a ambdues parts, i amb la vista posada en els ciutadans de les

Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia

que acordi amb el Govern de les Illes Balears, el Consell

d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa una ubicació adequada per

als nous jutjats a l’illa i que de manera immediata se n’iniciï la

redacció i es procedeixi a la contractació i l’execució del

projecte."

A la seu del Parlament, 8 d'abril del 2008.

El secretari:

Eduard Riudavets i Florit.

La presidenta:

Maria Antònia Munar i Riutort.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

1 d'abril del 2008, procedí a debatre el text de la Proposició

no de llei RGE núm. 3270/07, relativa a cambra hiperbàrica

a Menorca, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears a instalAlar i gestionar una nova cambra

hiperbàrica al lloc que consideri més oportú de l’Hospital de

Menorca, ja sigui directament o mitjançant un concurs públic."

A la seu del Parlament, 8 d'abril del 2008.

El secretari:

Eduard Riudavets i Florit.

La presidenta:

Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

d'abril del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4449/07,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del

Govern en matèria d'immigració.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Encarnación

Pastor i Sánchez.

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

Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració,

Josefina Santiago i Rodríguez.

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

Marian Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.

Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió

Mallorquina; l'Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup

Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i el Sr. Miquel

Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres.

Encarnación Pastor i Sánchez i Josefina Santiago i Rodríguez.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, 9 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 1

d'abril del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

Innovació.
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 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 1

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2384/08, de

l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a projecte de desdoblament de

la vida de tren d'Inca. (BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i

Ordenació del Territori.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 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 1

d'abril del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 35 de 4 d'abril 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 9 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 1

d'abril del 2008, debaté la Pregunta 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 de les Illes

Balears. (BOPIB 35 de 4 d'abril 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 9 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 1

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2389/08, de

l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a dades en relació amb l'atur.

(BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i

Formació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 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 1

d'abril del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i

Ordenació del Territori.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2385/08, de

l'Hble. Sr. Diputat Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a informe de l'ONU en matèria

d'habitatge. (BOPIB 35 de 4 d'abril 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 9 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 1

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2390/08, de

l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
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Parlamentari Popular, relativa a IVA turístic. (BOPIB 35 de 4

d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 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 1

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2392/08, de

l'Hble. Sra. Diputada Marian Suárez i Ferreiro, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a gestions del Govern per millorar

la qualitat del servei de transport aeri. (BOPIB 35 de 4 d'abril

del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i

Ordenació del Territori.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 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 1

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2382/08, de

l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a elaboració del Pla Jove.

(BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esport i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 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 1

d'abril del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 35 de 4 d'abril 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 9 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 1

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2393/08, de

l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup

Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a consorci per a la

regata SAR Princesa Sofía. (BOPIB 35 de 4 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esport i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 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 1

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2391/08, de

l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a encomana de gestió dels

convenis de carreteres. (BOPIB 35 de 4 d'abril 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 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

d'abril del 2008, rebutjà els Punts 2, 5 i 6 de la Moció RGE

núm. 2207/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

situació actual de la Justícia a les Illes Balears i la futura

transferència. (BOPIB núm. 34 de 28 de març del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

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

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

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

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 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 1

d'abril del 2008, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.

2297/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a possibilitat

de la venda de tabac als comerços turístics. (BOPIB núm. 14

d'11 d'octubre del 2007).

La votació obtengué el resultat següent:

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

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

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

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Jurament o promesa del càrrec de diputat de l'Hble. Sr.

Gaspar Oliver i Mut.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

1 d'abril del 2008, l'Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut, atesa la

renúncia al càrrec del Sr. Joan Huguet i Rotger, va procedir a

jurar el càrrec de diputat.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)

Declaració institucional de suport a la missió dels soldats

de l'agrupació tàctica Baleares II a Kosovo.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

1 d'abril del 2008, s'aprovà per assentiment la declaració

institucional transcrita a continuació:

Declaració institucional de suport a la missió dels soldats

de l’agrupació tàctica Baleares II a Kosovo

L’any 1999 el Consell de Seguretat de l’Organització de

Nacions Unides, en relació amb Kosovo, va aprovar la

resolució número 1244 la qual, entre d’altres extrems, preveia

el següent:

“Establir un entorn segur de manera que els refugiats i les

persones desplaçades puguin retornar a les seves llars en

condicions de seguretat, la presència internacional civil

pugui desenvolupar llurs activitats, es pugui restablir una

administració de transició i es pugui prestar ajuda

humanitària”.

Aquesta missió va ser encomanada a una força militar

multinacional amb la qual l’Estat espanyol ha participat des del

primer moment. Nou soldats espanyols hi han perdut la vida,

ara l’agrupació tàctica Baleares 2 amb dos-cents trenta homes

i dones de la guarnició de les Illes Balears es desplaça a

Kosovo per fer el relleu als efectius allà destacats. La seva

partida està prevista per al dia 5 d’abril i la seva missió durarà,

aproximadament, quatre mesos. Aquesta missió, sota la

cobertura de les Nacions Unides, té com a objectiu protegir els

drets dels ciutadans, garantir la pau i l’estabilitat a una regió

castigada pels conflictes. 

El Parlament de les Illes Balears vol, amb aquesta

declaració, transmetre a tots els soldats que parteixen a

Kosovo, als seus comandaments i a tots els membres de la

guarnició de les Illes Balears, el seu suport a la missió de pau

que allà tenen encomanada i fer extensiu aquest suport també

a les seves famílies i als seus amics. Estam segurs que la tasca

d’aquests homes i dones serà decisiva per assegurar el benestar

i la protecció dels ciutadans de Kosovo que veuran en els

nostres soldats un referent de democràcia i de convivència. 

Parlament de les Illes Balears, 1 d’abril del 2008."

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril del

2008, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE

núm. 2454/07, relativa a Conferència de presidents de

comunitats autònomes, i quedà aprovada, per assentiment, la

següent:
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RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el president del

Govern de les Illes Balears a establir, en relació amb

l’anomenada Conferència de presidents de comunitats

autònomes, amb el president del Govern d’Espanya, els

mecanismes de consulta i control següents:

1. Prèviament a cada conferència que s’hagi de celebrar, el

president de les Illes Balears recaptarà les opinions i propostes

dels diferents grups parlamentaris.

2. Després de la celebració de la Conferència, el president de

les Illes Balears informarà al Parlament de les Illes Balears dels

continguts i dels resultats obtinguts mitjançant comunicació o

una altra forma adient."

A la seu del Parlament, 8 d'abril del 2008.

El secretari:

Josep Melià i Ques.

La presidenta:

Francina Armengol i Socias.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril del 2008, procedí

a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 811/08,

relativa a formació de persones adultes, i quedà aprovada, per

assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

Illes Balears a continuar duent a terme les accions necessàries

per fer realitat la Llei 4/2006, de formació de persones adultes,

i a impulsar-ne el desenvolupament normatiu, especialment els

aspectes curriculars i relatius al mapa escolar.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a presentar al Parlament el més aviat possible un

programa de desenvolupament de les normes relatives a la Llei

4/2006, de formació de persones adultes."

A la seu del Parlament, 8 d'abril del 2008.

La secretària:

Maria Torres i Marí.

La presidenta:

Aina Rado i Ferrando.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió

de dia 13 de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.

1904/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a despesa dels programes d'IB3

Televisió de producció aliena. (BOPIB núm. 33 de 14 de març

del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió

de dia 13 de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.

1905/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a despesa dels programes de

producció pròpia d'IB3 Televisió. (BOPIB núm. 33 de 14 de

març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió

de dia 13 de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.

1906/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a despesa dels programes

esportius d'IB3 Televisió. (BOPIB núm. 33 de 14 de març del

2008).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.
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La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió

de dia 13 de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.

1907/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a despesa dels programes i

convenis relacionats amb l'esport d'IB3 Televisió. (BOPIB

núm. 33 de 14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió

de dia 13 de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.

1908/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a dades d'audiència. (BOPIB

núm. 33 de 14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió

de dia 13 de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.

1909/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a criteris de neutralitat. (BOPIB

núm. 33 de 14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió

de dia 13 de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.

1926/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa al doblatge en català.

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

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió

de dia 13 de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.

1927/08, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a eleccions generals a

IB3. (BOPIB núm. 33 de 14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió

de dia 13 de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.

1928/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i

Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos

publicitaris a IB3. (BOPIB núm. 33 de 14 de març del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

J)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió

de dia 13 de març del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.

1929/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IB Sat per TDT.

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

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril del

2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4252/07, de l'Hble. Sr.

Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a signatura electrònica (II). (BOPIB núm. 25

de 21 de desembre del 2007).

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 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril del

2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2629/07, de l'Hble. Sr.

Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a ajudes del Govern de les Illes a

l'Administració de Justícia. (BOPIB núm. 16 de 26 d'octubre

del 2007).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

M)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril del

2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2632/07, de l'Hble. Sr.

Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a creació d'un jutjat de primera instància i

instrucció a Formentera. (BOPIB núm. 16 de 26 d'octubre del

2007).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

N)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril del

2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2633/07, de l'Hble. Sr.

Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a recursos per a l'Institut de Medicina Legal.

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

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

O)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril del

2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2634/07, de l'Hble. Sr.

Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a nova oficina judicial en el partit judicial de

Palma de Mallorca. (BOPIB núm. 16 de 26 d'octubre del

2007).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

P)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril del

2008, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 2635/07

i 2636/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i

Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relatives a increment

de les subvencions als ajuntaments per als jutjats de pau i a

manca d'inversions per als jutjats de pau, respectivament.

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

Les 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 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Q)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril del

2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4253/07, de l'Hble. Sr.

Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a desplegament jurídic del nou Estatut.

(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

R)

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

en sessió de dia 3 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE

núm. 89/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de la llet. (BOPIB

núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

S)

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

en sessió de dia 3 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE

núm. 92/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifes elèctriques

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

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

T)

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

en sessió de dia 3 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE

núm. 93/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a extracció de corall

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

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

U)

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

en sessió de dia 3 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE

núm. 94/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per a la sequera.

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

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

V)

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 3 d'abril del 2008, debaté

conjuntament les Preguntes RGE núm. 101/08, 102/08 i

103/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del

Grup Parlamentari Popular, relatives als pressuposts generals,

secció 19, programa 315A. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del

2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i

Formació.
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

X)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril del 2008, debaté

la Pregunta RGE núm. 824/08, de l'Hble. Sra. Diputada

Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport als esportistes participants a les Olimpíades de Pequín.

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

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Y)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril del 2008, debaté

la Pregunta RGE núm. 825/08, de l'Hble. Sra. Diputada

Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a criteris d'atorgament de subvencions per part de la Fundació

Illesport. (BOPIB núm. 29 de 8 de febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Z)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril del 2008, debaté

la Pregunta RGE núm. 1209/08, de l'Hble. Sra. Diputada

Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a unificar el Bàsquet Inca, Palma Aqua Màgica i Bàsquet

Muro. (BOPIB núm. 31 de 22 de febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril del 2008, rebutjà la

Proposició no de llei RGE núm. 445/08, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a inici de les obres de conducció d'aigua al

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

La votació obtengué el resultat següent:

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

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

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

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril del 2008, rebutjà la

Proposició no de llei RGE núm. 446/08, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a soterrament de les vies del tren al seu pas

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

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

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

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i

Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre la

política del Govern de les Illes Balears pel que fa al diàleg

social (RGE núm. 213/08).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril del 2008, tengué lloc la

compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació

qui, acompanyada del secretari general i del director general de

Planificació Estratègica, informà sobre el tema esmentat.
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

95/08, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les

Illes Balears.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 de març del 2008, procedí a

dictaminar el projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm.

28, d'1 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

davant comissió RGE núm. 410/08 i 411/08.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril del

2008, atès l'escrit RGE núm. 2448/08, presentat pel Govern de

les Illes Balears, quedaren ajornades les preguntes esmentades,

presentades per l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i

Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relatives a

codesenvolupament i a projectes de cooperació, respectivament

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3126/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política educativa del Govern. (Mesa de 9 d'abril del

2008).

Palma, a 9 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,

sobre la política educativa del Govern.

Atesa la situació de l'educació a les Illes Balears i atesa la

política que sobre aquesta ve efectuant el Govern de les Illes

Balears, el Grup Parlamentari Popular interpelAla la consellera

d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears en relació

amb la política educativa duta a terme per aquest.

Palma, a 2 d'abril del 2008.

El diputat:

Francesc Fiol i Amengual.

La portaveu:

Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3074/08, del Grup Parlamentari Popular,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4449/07, relativa a

política del Govern en matèria d'immigració. (Mesa de 9

d'abril del 2008).

Palma, a 9 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, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.

4449/08, relativa a política del Govern en matèria

d'immigració, la moció següent.

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

Illes Balears a obrir vies de contacte directe amb el teixit

associatiu que treballa en matèria d’immigració, així mateix, el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a que doni suport a les associacions que treballen en

l’àmbit de la immigració per desenvolupar cursos de formació

i coneixement de la nostra cultura.

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

Illes Balears a exigir al Ministeri de Treball i Assumptes

Socials ajuda proporcional i efectiva segons el nombre

d’immigrants i tenint en compte la situació extraordinària de les

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

Illes Balears a potenciar el Fòrum de la Immigració com a

plataforma d’opinions reals dels agents que treballen en matèria

d’immigració.

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

Illes Balears a definir concretament la línia política que es

seguirà des del Govern de les Illes Balears quant a polítiques

dirigides a la immigració.

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

Illes Balears a impulsar i coordinar el II Pla Integral d’Atenció

a les Persones Immigrades a les Illes Balears.

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

Illes Balears a potenciar la mesa i la submesa per a la

immigració de forma consensuada amb els sindicats.

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

Illes Balears a facilitar l’accés dels consolats per als residents

estrangers a la nostra comunitat.

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

Illes Balears a consensuar amb el Govern central l’acollida de

menors no acompanyats procedents de les Illes Canàries.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central

a dotar els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat dels mitjans

necessaris per al control de les nostres fronteres.

10. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat

de fer de l’Observatori de la Immigració una veritable font

d’informació de la situació migratòria.

11. El Parlament de les Illes Balears insta totes institucions

a mantenir la tolerància zero envers les actituds de

maltractament, xenofòbia i discriminació.

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

Illes Balears a promoure l’augment de places de mediadors a

centres de salut, a l’educació i als ajuntaments.

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La portaveu:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2985/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.

Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

televisió digital terrestre a Formentera. (Mesa de 9 d'abril del

2008).

RGE núm. 2990/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.

Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

televisió digital terrestre a Formentera. (Mesa de 9 d'abril del

2008).

RGE núm. 2996/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança

Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a esport

femení a IB3. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 2997/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança

Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

audiència dels informatius d'IB3 Televisió. (Mesa de 9 d'abril

del 2008).

RGE núm. 3018/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança

Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pàgina

web de política lingüística. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3023/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança

Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a drets

lingüístics a l'IBSALUT. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3024/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança

Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a drets

lingüístics a l'IBSALUT. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3025/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança

Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a debat

Zapatero-Rajoy a IB3 Televisió. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3168/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i

Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord

assolit a Andorra entre el Govern balear, el Govern de la

Generalitat de Catalunya i el Govern d'Andorra. (Mesa de 9

d'abril del 2008).

RGE núm. 3169/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

persones derivades a altres hospitals des de l'Hospital de

Manacor. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3170/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

servei d'atenció específica a persones discapacitades que

ofereix l'Hospital General. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3171/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

consultes externes de l'Hospital General. (Mesa de 9 d'abril

del 2008).

RGE núm. 3172/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

activitat quirúrgica de l'Hospital General. (Mesa de 9 d'abril

del 2008).

RGE núm. 3173/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

despesa en medicaments de la comunitat autònoma de les Illes

Balears. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3174/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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intervencions quirúrgiques suspeses. (Mesa de 9 d'abril del

2008).

RGE núm. 3175/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

intervencions, proves i consultes suspeses amb motiu de la

vaga convocada pel sindicat mèdic. (Mesa de 9 d'abril del

2008).

RGE núm. 3176/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

fons per al desenvolupament de programes de salut pública.

(Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3177/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro

i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

coordinació de la Conselleria de Salut amb la Conselleria

d'Afers Socials pel que fa a les situacions de dependència.

(Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3178/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro

i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

convenis assistencials amb centres sanitaris privats. (Mesa de

9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3179/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro

i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

valoració del Pla de salut. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3180/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro

i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

convenis de colAlaboració entre la Conselleria de Salut i la

Fundació Avedis Donavedian. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3181/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro

i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

revisions ginecològiques per prevenir el càncer de cèrvix.

(Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3182/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro

i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

periodicitat de realitzacions de mamografies. (Mesa de 9

d'abril del 2008).

RGE núm. 3183/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

procediment legal per a l'adquisició de determinats solars,

terrenys o edificis per part del Govern. (Mesa de 9 d'abril del

2008).

RGE núm. 3184/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

garantia de la concurrència i transparència en l'adquisició de

diversos terrenys i edificis per part del Govern. (Mesa de 9

d'abril del 2008).

Palma, a 9 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.

Pensa la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del

Govern de les Illes Balears fer alguna gestió per possibilitar

que els ciutadans de Formentera puguin rebre el senyal de

diverses televisions autonòmiques com TV3 o Canal9 al seu

receptor de la televisió digital terrestre?

Palma, a 1 d'abril 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.

Ha fet la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació els

ajusts tècnics necessaris per a la recepció correcta del servei de

la televisió digital terrestre a Formentera?

Palma, a 2 d'abril 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, la diputada

sotasignant formula al director general de l'ens públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Atenent la importància dels espais informatius a la nostra

televisió pública, s'ha pogut observar cap canvi en l'audiència

d'aquests espais al llarg dels últims mesos?

Palma, a 19 de març del 2008.

La diputada:

Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al director general de l'ens públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.
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S'aplica algun tipus de discriminació positiva de cara a

consolidar els equips esportius femenins a la televisió pública

de 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.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud

de resposta escrita.

A què obeeixen els canvis que s'han fet a la pàgina web de

política lingüística?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

La diputada:

Esperança Marí i Mayans.

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 escrita.

Quines gestions fa la Conselleria de Sanitat per tal que la

ciutadania catalanoparlant no vegi conculcats els propis drets

lingüístics a l'hora d'utilitzar els serveis de l'IBSALUT?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

La diputada:

Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines gestions fa la Conselleria de Sanitat per tal que la

ciutadania catalanoparlant vegi garantits els propis drets

lingüístics a l'hora d'utilitzar els serveis de l'IBSALUT?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

La diputada:

Esperança Marí i Mayans.

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 director general de l'ens públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Per què va jugar IB3 a potenciar el bipartidisme transmetent

el debat entre els candidats Zapatero i Rajoy a les passades

eleccions generals espanyoles?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

La diputada:

Esperança Marí i Mayans.

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.

Quines són les característiques principals de l'acord signat

el passat 31 de març a Andorra entre el Govern de les Illes

Balears, el de la Generalitat de Catalunya i el d'Andorra?

Palma, a 1 d'abril del 2008.

El diputat:

Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat de persones derivades des de l'Hospital

de Manacor a altres hospitals durant el darrer any? Especificau-

ne el motiu pel qual s'han derivat i els hospitals on s'ha fet.

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.

Quantes persones s'han beneficiat fins a dia d'avui del servei

d'atenció específic a persones discapacitades que ofereix
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l'Hospital General a les àrees, entre d'altres, d'atenció

bucodental i urològica?

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.

Quantes consultes externes s'han realitzat a l'Hospital

General durant el 2007?

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat l'activitat quirúrgica de l'Hospital General

durant el 2007?

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la despesa en medicaments a la comunitat

autònoma de les Illes Balears? Indicau la relació per mesos.

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes intervencions quirúrgiques han estat suspeses des

del mes d'octubre del 2007 fins al dia de la contestació de la

pregunta? Per quins motius s'han suspès?

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 escrita.

Quantes intervencions, proves i consultes externes varen ser

suspeses amb motiu dels dies de vaga convocada pel sindicat

mèdic?

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 escrita.

Quins fons ha rebut la comunitat autònoma de les Illes

Balears de l'Estat per al desenvolupament de programes de

salut pública? Indicau a quins programes s'apliquen.

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 escrita.

Quin nivell de coordinació mantenen la Conselleria de Salut

i Consum i la Conselleria d'Afers Socials pel que fa a les

situacions de dependència?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Carme Castro i Gandasegui.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins convenis assistencials i per quin import manté la

Conselleria de Salut amb centres sanitaris privats a la nostra

comunitat autònoma?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Carme Castro i Gandasegui.

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 escrita.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del Pla de

salut que finalitzà l'any 2007?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Carme Castro i Gandasegui.

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 escrita.

Quins convenis de colAlaboració manté la Conselleria de

Salut amb la Fundació Avedis Donavedian?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Carme Castro i Gandasegui.

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 escrita.

Amb quina periodicitat i a quines franges d'edat es realitzen

revisions ginecològiques per a la prevenció del càncer de

cèrvix?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Carme Castro i Gandasegui.

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 escrita.

Amb quina periodicitat i freqüència es realitzen

mamografies a les dones per tal de prevenir el càncer de mama?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Carme Castro i Gandasegui.

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  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin procediment legal s'ha previst per a l'adquisició dels

solars, terrenys o edificis presentats pel conseller d'Habitatge

a la roda de premsa de dia 2 d'abril del 2008 i que han estat

adquirits entre gener i març del 2008?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al  Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com ha garantit la concurrència i la transparència en

l'adquisició dels solars, terrenys o edificis presentats pel

conseller d'Habitatge a la roda de premsa de dia 2 d'abril del

2008 i que han estat adquirits entre gener i març del 2008?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Margarita I. Cabrer i González.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3288/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i

Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i

PSM-Verds, relativa a usos lingüístics a la Conselleria de

Salut. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3289/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres

i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de

les condicions laborals i retributives. (Mesa de 9 d'abril del

2008).

RGE núm. 3291/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres

i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

infraestructures sociosanitàries d'Eivissa. (Mesa de 9 d'abril

del 2008).

RGE núm. 3290/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc

Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a fidelització i formació dels professionals de les illes menors.

(Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3292/08, de l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí

i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute i

acció de govern. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3293/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta

Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

previsions en relació amb l'inici de la temporada turística a

Menorca. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3294/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i

Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

modificació del decret d'admissió d'alumnes. (Mesa de 9

d'abril del 2008).

RGE núm. 3295/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reactivació

de l'economia de les Illes Balears. (Mesa de 9 d'abril del

2008).

RGE núm. 3296/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i

Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvenció

per a la redacció dels plans directors sectorials insulars de

comerç al Consell d'Eivissa i al Consell de Formentera. (Mesa

de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3297/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.

Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

procediment de compra de solars i edificis per part de la

Conselleria d'Habitatge. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3298/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa

Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a tancament de cinc quiròfans de l'Hospital General. (Mesa de

9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3299/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens

i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a

evolució turística de Setmana Santa. (Mesa de 9 d'abril del

2008).

RGE núm. 3302/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança

Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

cobertura de places vacants de personal docent a Menorca,

Eivissa i Formentera. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

Palma, a 9 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.

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Salut i

Consum per corregir el retrocés de la llengua catalana al Servei

de Salut durant aquests últims anys?

Palma, a 9 d'abril del 2008.

El diputat:

Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures proposa la Conselleria de Salut i Consum

per millorar les condicions laborals i retributives dels metges?

Palma, a 8 d'abril del 2008.

La diputada:

Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Està la Sra. Consellera d'acord amb les declaracions de

l'antic conseller d'Assumptes Socials del Consell Insular

d'Eivissa, que ha dit que hi ha una absència de prioritat

inversora del Govern de les Illes Balears actual en les

infraestructures sociosanitàries d'Eivissa?

Palma, a 8 d'abril del 2008.

La diputada:

Maria Torres i Marí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines accions estudia la Conselleria de Salut i Consum per

avançar en la fidelització i la formació dels professionals de les

illes menors?

Palma, a 8 d'abril 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

L'elevat deute heretat de l'anterior legislatura pot

condicionar l'acció de govern i les actuacions de les

conselleries?

Palma, a 8 d'abril del 2008.

La diputada:

Anna Crespí i Prunés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines previsions té la Conselleria de Turisme davant l'inici

de la temporada turística a l'illa de Menorca?

Palma, a 8 d'abril del 2008.

La diputada:

Assumpta Vinent i Barceló.

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.

Per quin motiu ha modificat la consellera d'Educació i

Cultura el decret d'admissió d'alumnes que havia presentat a

l'opinió pública?

Palma, a 8 d'abril del 2008.

El diputat:

Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins projectes té prevists el Govern de les Illes Balears per

tal de reactivar l'economia de les Illes Balears?

Palma, a 8 d'abril del 2008.

El diputat:

Jaume R. Tadeo i Florit.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears subvencionar el

Consell d'Eivissa i el Consell de Formentera per a la redacció

dels plans directors sectorials insulars de comerç de cadascuna

d'aquestes illes?

Palma, a 8 d'abril del 2008.

El diputat:

Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin procediment ha seguit el conseller d'Habitatge per a la

compra de solars i edificis recentment anunciada als mitjans de

comunicació?

Palma, a 8 d'abril del 2008.

La diputada:

Margarita I. Cabrer i González.

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.
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Quina opinió li mereix al Molt Hble. Sr. President del

Govern que es tanquin cinc quiròfans a l'Hospital General?

Palma, a 8 d'abril 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, 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 de l'evolució turística

d'aquesta setmana santa passada?

Palma, a 9 d'abril del 2008.

El diputat:

Bartomeu Vicens i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com pensa la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern

de les Illes Balears garantir la cobertura de les places vacants

del personal docent a les illes de Menorca, d'Eivissa i de

Formentera?

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La diputada:

Esperança Marí i Mayans.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2960/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa

i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllat

d'IB3, a contestar davant la Comissió de control parlamentari

sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la

Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de

les Illes Balears de 3 d'abril del 2008).

RGE núm. 2961/08, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga

i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

relacions d'IB3, Salom Audio i Vídeo i SBT, a contestar davant

la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de

les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari

sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 3 d'abril del

2008).

RGE núm. 2962/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc

Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a acord amb la Federació Balear de Futbol, a contestar

davant la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de

control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears de 3 d'abril del 2008).

RGE núm. 2963/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita

Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a acord amb la UIB en matèria lingüística, a contestar

davant la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de

control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears de 3 d'abril del 2008).

RGE núm. 2994/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança

Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

negociacions entre IB3 i TV3, a contestar davant la Comissió

de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre

la Radiotelevisió de les Illes Balears de 3 d'abril del 2008).

RGE núm. 3029/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i

Ques, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a

delegacions d'IB3 a Menorca i Eivissa, a contestar davant la

Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de

les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari

sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 3 d'abril del

2008).

RGE núm. 3031/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i

Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per

recuperar audiència a IB3 TV, a contestar davant la Comissió

de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre

la Radiotelevisió de les Illes Balears de 3 d'abril del 2008).

RGE núm. 3032/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i

Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a perfils

d'audiència, a contestar davant la Comissió de control

parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears de 3 d'abril del 2008).

RGE núm. 3033/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i

Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos

per publicitat al primer trimestre del 2008, a contestar davant

la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de

les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari

sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 3 d'abril del

2008).

RGE núm. 3034/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i

Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comparació

d'ingressos entre el primer trimestre dels anys 2007 i 2008, a

contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de

control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears de 3 d'abril del 2008).
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RGE núm. 3035/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i

Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa del

primer trimestre del 2008, a contestar davant la Comissió de

control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre

la Radiotelevisió de les Illes Balears de 3 d'abril del 2008).

RGE núm. 3036/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i

Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comparació

despesa del primer trimestre dels anys 2007 i 2008, a contestar

davant la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de

control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears de 3 d'abril del 2008).

Palma, a 3 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears.

A)

D'acord amb la Resolució de Presidència sobre l'aplicació

de les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió

de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant

formula al director general de l'EPRTVIB la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió esmentada.

Es traslladarà IB3 al Parc Bit?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

El diputat:

Josep M. Costa i Serra.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears.

B)

D'acord amb la Resolució de Presidència sobre l'aplicació

de les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió

de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant

formula al director general de l'EPRTVIB la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió esmentada.

Quin és l'estat de les relacions laborals amb els treballadors

d'IB3, Salom Audio i Vídeo i STB?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

El diputat:

Ernest Ribalaiga i Briones.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears.

C)

D'acord amb la Resolució de Presidència sobre l'aplicació

de les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió

de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant

formula al director general de l'EPRTVIB la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió esmentada.

Ens pot explicar el contingut de l'acord amb la Federació

Balear de Futbol?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

El diputat:

Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears.

D)

D'acord amb la Resolució de Presidència sobre l'aplicació

de les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió

de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la

comissió esmentada.

Quines són les característiques de l'acord a què s'ha arribat

amb la UIB en matèria lingüística?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

La diputada:

Margarita Mercadal i Mercadal.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears.

E)

D'acord amb la Resolució de Presidència sobre l'aplicació

de les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió

de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la

comissió esmentada.

En quin punt es troben les negociacions entre IB3 i TV3 per

assegurar que els senyals de les televisions públiques de les

Illes Balears i de Catalunya no s'interfereixin en cap cas?

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears.

F)

D'acord amb la Resolució de Presidència sobre l'aplicació

de les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió

de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant

formula al director general de l'EPRTVIB la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió esmentada.
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Quin és el balanç que fa el director de l'ens de Ràdio i

Televisió de les Illes Balears sobre les delegacions de Menorca

i d'Eivissa?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears.

G)

D'acord amb la Resolució de Presidència sobre l'aplicació

de les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió

de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant

formula al director general de l'EPRTVIB la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió esmentada.

Pensa el director general de l'ens públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears fer alguna acció per recuperar audiència a

la televisió, tot i que diu que aquesta qüestió no és del seu

interès?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

El diputat:

Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears.

H)

D'acord amb la Resolució de Presidència sobre l'aplicació

de les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió

de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant

formula al director general de l'EPRTVIB la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió esmentada.

Quin és el perfil mitjà de l'audiència que tenen actualment

els mitjans públics que gestiona l'ens públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

El diputat:

Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears.

I)

D'acord amb la Resolució de Presidència sobre l'aplicació

de les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió

de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant

formula al director general de l'EPRTVIB la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió esmentada.

Quins han estat els ingressos per publicitat obtinguts pels

mitjans públic que gestiona l'ens públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears el primer trimestre de l'any 2008?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

El diputat:

Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears.

J)

D'acord amb la Resolució de Presidència sobre l'aplicació

de les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió

de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant

formula al director general de l'EPRTVIB la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió esmentada.

Quina diferència hi ha entre els ingressos obtinguts per l'ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears el primer trimestre

de l'any 2007 i el primer trimestre de l'any 2008?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

El diputat:

Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears.

K)

D'acord amb la Resolució de Presidència sobre l'aplicació

de les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió

de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant

formula al director general de l'EPRTVIB la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió esmentada.

Quin és el resultat de la despesa del primer trimestre de

l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

El diputat:

Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears.

L)

D'acord amb la Resolució de Presidència sobre l'aplicació

de les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió

de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant

formula al director general de l'EPRTVIB la pregunta següent

amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió esmentada.

Quina diferència hi ha entre la despesa executada el primer

trimestre de l'any 2007 i l'executada el primer trimestre de l'any

2008?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

El diputat:

Antoni Serra i Torres.
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Ordre de Publicació

RGE núm. 3015/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança

Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a escoles

Sa Bodega i Can Cantó, a contestar davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3016/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança

Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris

territorials al pressupost de política lingüística, a contestar

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de

9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3017/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança

Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pàgina

web de política lingüística, a contestar davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3019/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança

Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ús de

la llengua catalana a l'administració perifèrica de l'Estat, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3020/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança

Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla

estratègic per a la creació de la policia autonòmica, a

contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3021/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança

Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

calendari de desenvolupament de la policia autonòmica, a

contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3022/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança

Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

coordinació entre l'Estat i la CAIB per millorar la seguretat

pública, a contestar davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3103/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.

Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

accident ferroviari (I), a contestar davant la Comissió

d'Ordenació Territorial. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3104/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.

Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

accident ferroviari (II), a contestar davant la Comissió

d'Ordenació Territorial. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3105/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.

Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

accident ferroviari (III), a contestar davant la Comissió

d'Ordenació Territorial. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3106/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.

Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

actuacions en matèria de seguretat ferroviària, a contestar

davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 9 d'abril

del 2008).

RGE núm. 3107/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.

Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

projectes de supressió de passos a nivell, a contestar davant la

Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 9 d'abril del

2008).

RGE núm. 3108/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.

Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

unitats de tren noves, a contestar davant la Comissió

d'Ordenació Territorial. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3109/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro

i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

escoleta a l'Hospital de Can Misses, a contestar davant la

Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3110/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro

i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

problemes d'aparcaments a l'Hospital de Can Misses, a

contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de

9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3111/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro

i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres

d'ampliació del servei d'urgències de l'Hospital de Can Misses,

a contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa

de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3112/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

supressió del servei d'atenció bucodental als discapacitats, a

contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de

9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3113/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

actuacions per implantar la facultat de medicina a les Illes

Balears, a contestar davant la Comissió no permanent de

Salut. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3114/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

facultat de medicina a les Illes Balears, a contestar davant la

Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3115/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

suspensió d'intervencions, consultes i proves de diagnosi, a

contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de

9 d'abril del 2008).
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RGE núm. 3116/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

mesures per tal que els tancaments de quiròfans i consultes no

afectin els temps d'espera, a contestar davant la Comissió no

permanent de Salut. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3117/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

funcions dels professionals sanitaris especialistes de l'Hospital

General, a contestar davant la Comissió no permanent de

Salut. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3118/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

derivació de les intervencions i consultes que actualment

realitza l'Hospital General, a contestar davant la Comissió no

permanent de Salut. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3119/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

tancament del bloc quirúrgic i consultes de l'Hospital General,

a contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa

de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3120/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

desenvolupament de l'activitat sociosanitària i quirúrgica a

una mateixa infraestructura hospitalària, a contestar davant

la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 9 d'abril del

2008).

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines accions es porten a terme des de la Conselleria

d'Educació per tal que s'iniciïn les obres dels centres públics

d'Eivissa com ara Sa Bodega o Can Cantó?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

La diputada:

Esperança Marí i Mayans.

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 comissió.

Quins criteris se segueixen a l'hora de distribuir el

pressupost dedicat a política lingüística entre cadascuna de les

Illes Balears?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

La diputada:

Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Considera que la web de política lingüística és prou

funcional per servir les necessitats dels usuaris d'aquesta

pàgina?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

La diputada:

Esperança Marí i Mayans.

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 comissió.

Quines gestions es fan, des de la CAIB, davant

l'administració perifèrica de l'Estat, per tal de garantir que tots

les ciutadans puguin usar amb normalitat la llengua catalana en

totes les seves relacions administratives?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

La diputada:

Esperança Marí i Mayans.

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 comissió.

En quin punt del procés de desenvolupament es troba el pla

estratègic per a la creació de la policia autonòmica de les Illes

Balears?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

La diputada:

Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Té previst el Govern algun calendari en el qual s'especifiqui

la temporalització del desenvolupament de la policia

autonòmica?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

La diputada:

Esperança Marí i Mayans.

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 comissió.

Quines actuacions es duen a terme per tal d'implementar la

coordinació entre l'Administració de l'Estat i l'administració

autonòmica per tal de millorar la seguretat pública?

Palma, a 3 d'abril del 2008.

La diputada:

Esperança Marí i Mayans.

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 comissió.

Quin és el motiu pel qual el conseller de Mobilitat no va

poder acudir a Manacor el passat 31 de març per interessar-se

per l'accident ferroviari que hi va tenir lloc?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Margarita I. Cabrer i González.

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 comissió.

Quin és el motiu pel qual el maquinista que va tenir

l'accident no esperà la policia local, desenganxà els vagons

afectats i continuà la seva marxa fins a Palma?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Margarita I. Cabrer i González.

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 comissió.

Quin és el motiu pel qual el senyal acústic colAlocat a

l'estació de Manacor, amb anterioritat al passat mes de juliol,

no estava activat?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Margarita I. Cabrer i González.

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 comissió.

Quines actuacions ha realitzat el conseller de Mobilitat des

del juliol passat en matèria de seguretat ferroviària?

Palma, a 4 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 Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quants projectes de supressió de passos a nivell s'han

presentat en aquesta legislatura?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
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Quantes unitats de tren noves ha adquirit SFM durant la

present legislatura?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Té prevista la Conselleria de Salut la instalAlació d'una

escoleta per als fills dels treballadors de l'Hospital de Can

Misses?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quina solució té prevista la Conselleria de Salut en relació

amb el greu problema d'aparcament que pateix l'Hospital de

Can Misses?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quina previsió té la Conselleria de Salut respecte de les

obres d'ampliació del servei d'urgències de l'Hospital de Can

Misses que el Sr. Conseller va anunciar a la seva

compareixença per explicar els pressuposts per al 2008?

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Pensa el conseller de Salut suprimir el servei específic

d'atenció bucodental als discapacitats que s'ofereix a l'Hospital

General?

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quines actuacions ha realitzat el conseller de Salut i

Consum per tal d'implantar la Facultat de Medicina a les Illes

Balears?

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Continua pensant el conseller de Salut i Consum que és

necessari implantar la Facultat de Medicina a les Illes Balears?

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.
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Quantes intervencions quirúrgiques, consultes i proves de

diagnosi es varen suspendre els dies de vaga a Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera per part dels hospitals?

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quines mesures adoptarà el conseller de Salut i Consum per

tal que el tancament de quiròfans i consultes de l'Hospital

General no afecti els temps d'espera actuals a la sanitat balear?

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quines funcions tendran els professionals sanitaris

especialistes de l'Hospital General quan es produeixi el

tancament anunciat del bloc quirúrgic i les consultes de

l'Hospital General?

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

On derivarà el Sr. Conseller de Salut i Consum les 4.000

intervencions quirúrgiques i les més de 23.000 consultes

externes que a dia d'avui realitza anualment l'Hospital General?

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Quan pensa el conseller de Salut i Consum tancar el bloc

quirúrgic i les consultes de l'Hospital General?

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Creu el conseller de Salut i Consum que és incompatible

desenvolupar l'activitat sociosanitària i quirúrgica a una

mateixa infraestructura hospitalària?

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2938/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a Llei d'acollida de les persones immigrants. (Mesa de 9

d'abril del 2008).

Palma, a 9 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.
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Exposició de motius

A les Illes Balears, com ocorre a altres comunitats de la

nostra part del món, rebem un contingent important de persones

immigrades procedents de l’Amèrica Llatina, de diverses parts

d’Àfrica, de l’Est d’Europa o d’Àsia. Des de l’any 2000 hem

rebut més de 100.000 nouvinguts a les Illes Balears, fet que

implica la necessitat de dotar-nos d’un sistema d’acollida

adequat, que permeti la incorporació de totes les persones

nouvingudes a la nostra societat en les millors condicions

possibles.

El Manual sobre Integració de la Direcció General de

Justícia, Llibertat i Seguretat de la Comissió Europea

(novembre de 2004), estableix tres elements fonamentals per a

l’acollida de persones immigrades (dotar-les d’habilitats

lingüístiques -en el nostre cas, aconseguir que dominin el català

i el castellà, llengües oficials de les Illes Balears-, posar-les en

contacte amb el mercat laboral -informant-les sobre les

oportunitats de treball i sobre les característiques del nostre

món sociolaboral- i informar-les dels valors compartits de la

nostra societat).

El Govern de les Illes Balears ja ha portat a terme plans

integrals a les persones immigrades de les Illes Balears i ha

creat una comissió interdepartamental per a la immigració per

fer front a les necessitats generades per la nova immigració.

D’acord amb l’Estatut de les Illes Balears, la nostra

comunitat autònoma té competència exclusiva en matèria

d’immigració, però té assignada la tasca de realitzar l’acollida

de les persones nouvingudes a la nostra societat.

D’acollir adequadament les persones immigrades en depèn,

en bona mesura, la cohesió social futura de les Balears, la

igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania de les Illes i la

capacitació de tothom per poder participar activament en la

vida pública.

Per això, el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern de

les Illes Balears a realitzar una llei d’acollida de les persones

immigrades, en el marc del que disposa la Comissió Europea,

la Constitució Espanyola i el nou Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears.

Palma, a 1 d'abril del 2008.

La portaveu:

Esperança Marí i Mayans.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2939/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a establiment d'oficines de garanties lingüístiques, amb

tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3030/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a modificació de la Llei de demarcació i planta judicial, per a

la creació d'un jutjat de primera instància i instrucció a

Formentera, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3121/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a colAlaboració del Govern de les Illes Balears en

l'ampliació i la millora del campament de Cala Jondal

d'Eivissa, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3122/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a obertura de guarderies hospitalàries a tots els

hospitals públics de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, amb tramitació davant la Comissió no permanent de

Salut. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3123/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a incorporació dels equips assistencials i

multidisciplinaris dels centres d'atenció al drogodependent als

centres i unitats bàsiques de salut, amb tramitació davant la

Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3124/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a impuls del programa d'atenció dental infantil

(PADI), amb tramitació davant la Comissió no permanent de

Salut. (Mesa de 9 d'abril del 2008).

RGE núm. 3125/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a activitat a l'Hospital General, amb tramitació davant

la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 9 d'abril del

2008).

Palma, a 9 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals.

Exposició de motius

L’Estatut de les Illes Balears, d’acord amb el marc establert

per la Constitució Espanyola, declara llengües oficials de la

nostra comunitat autònoma el català i el castellà. Aquest marc

legal bàsic és desenvolupat per la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de

normalització lingüística i per nombrosos decrets que, al seu

torn, la desenvolupen.

Així mateix, la Declaració Universal dels Drets Lingüístics,

patrocinada per la UNESCO, estableix que totes les persones

tenen garantits, d’acord amb la llei, uns drets lingüístics

individuals i que les comunitats lingüístiques tenen, de manera

universal, el dret de pervivència i de desenvolupament general,

en els territoris lingüístics respectius.
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Per tal de donar un millor servei al conjunt de la ciutadania

de les Illes Balears i de garantir els drets lingüístics de totes les

persones que viuen a la nostra comunitat autònoma, consideram

que el Govern ha d’establir els mecanismes necessaris per a la

salvaguarda d’aquests drets. Actualment aquesta tasca s’està

duent a terme des d’entitats privades, però entenem que forma

part de les responsabilitats de les institucions públiques.

Per tot això, el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern de

les Illes Balears a crear oficines de garanties lingüístiques, a les

quals es pugi adreçar qualsevol ciutadà de les Illes Balears en

ordre a salvaguardar els propis drets lingüístics.

Palma, a 1 d'abril del 2008.

La portaveu:

Esperança Marí i Mayans.

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 Mixt presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals.

Exposició de motius

L’illa de Formentera no té en aquests moments un jutjat de

primera instància i instrucció i depèn del partit judicial de l’illa

d’Eivissa, segons l’actual Llei de demarcació i planta judicial.

Aquesta llei estableix la limitació de 50.000 habitants i

700/1.000 km  per a la creació de jutjats nous i, per tant, també2

d’un jutjat de primera instància a Formentera, sense tenir en

compte la insularitat en els requisits per poder comptar amb

aquest jutjat.

Atès que és una petició històrica de tots els partits polítics,

institucions, associacions ciutadanes i patronals de l’illa de

Formentera.

Atès que el Congrés dels Diputats l’any 2005 va aprovar per

majoria una proposició no de llei en la qual demanava la

creació d’un jutjat de primera instància i instrucció a

Formentera.

Atès que el Senat l’any 2005 va aprovar per unanimitat una

moció en la qual es demanava la creació d’un jutjat de primera

instància i instrucció a Formentera.

Atès que el Parlament de les Illes Balears va aprovar per

unanimitat l’any 2007 una proposa de resolució per instar el

Congrés dels Diputats a crear un jutjat de primera instància i

instrucció a Formentera.

Atès que Formentera és l’única illa de l’Estat espanyol que

no disposa d’un partit judicial propi.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt, presenta

la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a

crear un jutjat d’instrucció i primera instància a Formentera,

prèvia modificació de l’annex I de la Llei 38/1988, de 28 de

desembre, de demarcació i planta judicial, i mentre

s’aconsegueix posar en funcionament aquest jutjat, el

Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia i el

Consell del Poder Judicial a autoritzar el desplaçament

temporal a Formentera d’un dels jutjats que estan creats i

ubicats a Eivissa, per tal de palAliar la situació de dependència

i insularitat que pateix Formentera.

Palma, a 4 d'abril del 2008.

El diputat:

Josep M. Mayans i Serra.

La portaveu:

Esperança Marí i Mayans.

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 comissió.

Exposició de motius

La Llei 21/2006, de 15 de desembre, atribueix al Consell

Insular d’Eivissa les competències en matèria de joventut i

lleure a partir de l’1 de gener del 2007.

La mateixa llei traspassa al Consell d’Eivissa la titularitat

del campament de Cala Jondal i del solar annex al campament,

ubicat en el municipi de Sant Josep de Sa Talaia.

Aquest solar té una superfície de 40.000 m  i va ser adquirit2

pel Govern balear abans que fossin transferides les

competències en matèria de joventut, a petició de l’anterior

equip de govern del Consell Insular d’Eivissa, amb l’objectiu

de poder ampliar l’extensió i els serveis del campament, que és

l’única instalAlació juvenil de caràcter insular que té l’illa

d’Eivissa.

Aquest campament porta ja molts d’anys en funcionament

i requereix d’una notable inversió que millori i modernitzi les

instalAlacions on fan activitats d’oci i aventura els nens i els

joves de les Pitiüses.

El solar annex també permetrà ampliar les infraestructures

existents i això farà que sigui possible desestacionalitzar les

activitats del campament que ara només es poden realitzar

durant els mesos d’estiu.

El Consell Insular d’Eivissa ha manifestat públicament la

seva intenció de realitzar aquesta inversió al campament i des

del Grup Parlamentari Popular consideram que seria necessària

i positiva la implicació de la Conselleria d’Esports i Joventut

del Govern de les Illes Balears en aquest projecte.
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular

presenta la següent 

Proposició no de llei

 El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria

d’Esports i Joventut a colAlaborar econòmicament amb el

Consell Insular d’Eivissa durant l’any 2008 per a la

remodelació i l'ampliació del campament de Cala Jondal a

Eivissa.

Palma, a 4 d'abril del 2008.

La diputada:

Carolina Torres i Cabañero.

La portaveu:

Maria Rosa Estarás i Ferragut.

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 la Comissió no permanent de

Salut.

Exposició de motius

Atesa la necessitat de prendre mesures des de

l’administració per tal de facilitar la conciliació de la vida

laboral i familiar.

Atès que l’àmbit sanitari és precisament un dels sectors

prioritaris en aquest sentit, tota vegada que els professionals

que hi fan feina, especialment als hospitals, majoritàriament

estan sotmesos a un règim de torns i guàrdies.

Atès que també hi ha professionals sanitaris que per mor de

la mancança que tenim a les Illes Balears són persones que

provenen d’altres comunitats autònomes o d'altres països.

Atès que a Balears hem estat pioners en aquest tipus

d’iniciativa, incorporant la primera guarderia hospitalària a

l’Hospital de Son Llàtzer, que és una experiència molt

satisfactòria per als professionals.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular

presenta la següent 

Proposició no de llei

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

Balears a incorporar el servei de guarderies hospitalàries per als

professionals dels hospitals de Manacor, Son Dureta, Inca,

Menorca i Eivissa.

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

La portaveu:

Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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 comissió.

Exposició de motius

Sens dubte, la problemàtica de les drogodependències i

addiccions constitueix una de les qüestions sociosanitàries de

major importància a la societat actual.

L’actual pla d’actuació en matèria de drogodependències i

addicions de les Illes Balears per al 2007-2011 estableix que

cal valorar el drogodependent com una persona que requereix

un abordatge biopsicosocial i un enfocament multidisciplinar

i multisectorial, sobretot si volem aconseguir una millor

resposta.

És just per això que la Llei 4/2005, de 29 d’abril, sobre

drogodependències i altres addicions a les Illes Balears pretén

escometre de manera integral l’abordatge multidisciplinar de

tots els aspectes relacionats amb l’ús, l'abús o la dependència

de drogues i establir així com a finalitat l’optimització dels

recursos tant sanitaris com socials i laborals.

Només des d’aquesta integració i des de l’estreta

colAlaboració entre els diferents sectors implicats es poden

planificar els recursos existents.

L’univers de les drogues es torna en constant canvi i

evolució i a més aquest és un problema considerat a la mateixa

Llei de drogodependències i altres addicions de les Illes

Balears com un problema de salut.

El Grup Parlamentari Popular considera que la

drogodependència s’ha d’entendre com una malaltia més dins

el nostre marc social i s’ha d’abordar des dels mateixos mitjans

materials i humans i amb la mateixa consideració i el mateix

rigor científic i terapèutic que la resta de prestacions del nostre

sistema sanitari públic. I així la individualització en el

tractament ha de ser l’eix sobre el qual ha de basar-se l’actuació

en matèria sanitària.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la

següent 

Proposició no de llei

 El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Salut i Consum a normalitzar la població drogodependent de

les Illes Balears mitjançant la progressiva incorporació dels

equips assistencials i multidisciplinars de tots els centres

d’atenció al drogodependent de la comunitat autònoma de les

Illes Balears, en els corresponents centres o unitats bàsiques de

salut, amb el consens dels equips d’Atenció Primària

corresponents.



BOPIB núm. 36 -  11 d'abril del 2008 1023

Palma, a 1 d'abril del 2008.

La diputada:

Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

La portaveu:

Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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 no permanent de

Salut.

Exposició de motius

Atès que des del 2005 a les Illes Balears tots els nins a

partir dels sis anys poden gaudir del Programa d’Atenció

Dental Infantil, com a programa eminentment preventiu i com

a nova prestació sanitària que els permet gratuïtament visitar

almanco un pic a l’any i rebre determinades prestacions

d’atenció bucodental.

Atès que segons el president Antich, només un 30% dels

nins que es poden acollir a aquesta prestació ho fan.

Atès també que el Govern de l’Estat que ha signat un acord

amb el Govern de les Illes Balears per desenvolupar un

programa d’atenció bucodental i infantil que ha deixat fora de

cobertura prop de 7.000 nins i nines d’entre 7 i 8 anys i tots els

nins i nines de 6 a 9 anys que actualment sí gaudeixen de la

cobertura de la prestació gràcies a la seva incorporació pel

govern del Partit Popular.

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, mitjançant la Conselleria de Salut i Consum, a

realitzar campanyes de comunicació específiques dirigides als

pares i als nins de 6, 7, 8 i 9 anys de la nostra comunitat

autònoma i totes aquelles mesures que siguin necessàries per tal

que la cobertura de la prestació d’atenció bucodental s’ampliï

fins aproximar-se al cent per cent dels nins i nines amb dret a

prestació.

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

Illes Balears a reclamar al Govern central la modificació del

conveni signat per al finançament de l’atenció bucodental

infantil per tal que cobreixi el cent per cent de la població

infantil de 7 i 8 anys.

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

Illes Balears a reclamar al Govern central la modificació del

conveni signat per al finançament de l’atenció bucodental

infantil per tal que s’ampliï el finançament a la població de 6

anys i als nins i nines de la comunitat autònoma de les Illes

Balears que actualment tenen 9 anys, ja que són els que

actualment gaudeixen d’aquesta prestació a la nostra comunitat.

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

La portaveu:

Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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 no permanent de

Salut.

Exposició de motius

Atès l’anunci de tancament dels cinc quiròfans de l’Hospital

General i les consultes externes.

Atès que es tracta d’un greu error, tota vegada que suposarà

el desaprofitament tant dels recursos hospitalaris com de

recursos humans que avui funcionen correctament i

contribueixen a millorar la qualitat assistencial que reben els

ciutadans de Mallorca.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular

presenta la següent 

Proposició no de llei

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

Balears a impulsar i a continuar dotant d’activitat als cinc

quiròfans de l’Hospital General i a les consultes externes que

actualment es realitzen.

Palma, a 2 d'abril del 2008.

La diputada:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

La portaveu:

Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la pregunta RGE núm. 1729/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a licitació de la

remodelació de la depuradora de Santa Eulàlia del Riu.

(BOPIB núm. 10 de 14 de setembre del 2007).

Quan es treurà a licitació la contractació de les obres de

remodelació de l'estació depuradora de Santa Eulàlia del Riu

(Eivissa)?

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no té

competència en aquesta matèria.

Palma, 13 de març del 2008.

La consellera de Comerç, Indústria i Energia:

Francesca Vives i Amer.
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Ordre de Publicació

B)

A la pregunta RGE núm. 2103/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projecte

d'aprofitament integral de les aigües depurades per al reg a

Formentera (I). (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

Quins tràmits ha seguit el projecte d'aprofitament integral

de les aigües depurades per al reg a Formentera al Ministeri

d'Agricultura i al Govern de les Illes Balears?

Aquest és un projecte que està dins el Pla de xoc de

regadius 2004-2008 i que ja es troba en execució.

Palma, 18 de març del 2008.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació

C)

A la pregunta RGE núm. 2104/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projecte

d'aprofitament integral de les aigües depurades per al reg a

Formentera (II). (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del 2007).

Quin és el termini d'execució, el pressupost final i la

planificació de les obres del projecte d'aprofitament integral

de les aigües depurades per al reg a Formentera?

El termini d'execució és el desembre del 2008.

L'import del pressupost és de 8.217.764,38 euros.

Palma, 18 de març del 2008.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 2105/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projecte

d'aprofitament integral de les aigües depurades per al reg a

Formentera (III). (BOPIB núm. 12 de 28 de setembre del

2007).

Per quin motiu s'ha decidit que els habitants de la Mola,

zona on l'agricultura és important, no es puguin aprofitar del

projectes d'aprofitament integral de les aigües depurades per

al reg a Formentera? Quin era el cost de portar l'aigua

depurada a la població de la Mola?

Aquesta decisió no l'ha pres aquesta conselleria

d'Agricultura i Pesca.

Aquesta conselleria el desconeix.

Palma, 18 de març del 2008.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació

E)

A la pregunta RGE núm. 4348/07, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a canvi climàtic

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

Està treballant ja la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia en mesures per a la lluita contra el canvi climàtic?

Sí, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia està

treballant en mesures per lluitar contra el canvi climàtic, com

poden ser:

- Ajuts per al canvi de calderes domèstiques.

- Cursos de conducció eficient.

- Potenciació de les energies renovables (p.e., plantes

fotovoltaiques de Sant Jordi i Son Servera).

- Conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura per a la

instalAlació de plaques solars als centres educatius.

- Campanya d'eficiència mitjançant la subvenció a la

renovació d'electrodomèstics.

- InstalAlació de plaques solars al centre BIT d'Inca.

- Ajudes a l'eficiència energètica de l'enllumenat públic.

Palma, 12 de març del 2008.

La consellera de Comerç, Indústria i Energia:

Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació

F)

A la pregunta RGE núm. 4477/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a pla específic per

al sector primari. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del

2007).

Quins treballs està portant a terme el Govern (amb mitjans

propis o contractats a tercers) per a l'elaboració d'un pla

específic per al sector primari?

En aquests moments s'està treballant per, juntament amb el

sector, firmar el Pacte per l'agricultura de les Illes Balears.

Palma, 18 de març del 2008.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació

G)

A la pregunta RGE núm. 4478/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a promoció del vi

de l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del

2007).

Quines actuacions té previst portar a terme el Govern

durant aquesta legislatura per promocionar el vi que s'elabora

a l'illa d'Eivissa?

Coordinadament amb altres administracions competents

s'executarà un conjunt d'accions promocionals diverses.
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Palma, 18 de març del 2008.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació

H)

A la pregunta RGE núm. 4479/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a promoció del vi

de l'illa de Formentera. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre

del 2007).

Quines actuacions té previst portar a terme el Govern

durant aquesta legislatura per promocionar el vi que s'elabora

a l'illa de Formentera?

Coordinadament amb altres administracions competents

s'executarà un conjunt d'accions promocionals diverses.

Palma, 18 de març del 2008.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació

I)

A la pregunta RGE núm. 4480/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a promoció del vi

de l'illa de Mallorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del

2007).

Quines actuacions té previst portar a terme el Govern

durant aquesta legislatura per promocionar el vi que s'elabora

a l'illa de Mallorca?

Coordinadament amb altres administracions competents

s'executarà un conjunt d'accions promocionals diverses.

Palma, 18 de març del 2008.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació

J)

A la pregunta RGE núm. 4481/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a promoció del vi

de l'illa de Menorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del

2007).

Quines actuacions té previst porta a terme el Govern

durant aquesta legislatura per promocionar el vi que s'elabora

a l'illa de Menorca?

Coordinadament amb altres administracions competents

s'executarà un conjunt d'accions promocionals diverses.

Palma, 18 de març del 2008.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació

K)

A la pregunta RGE núm. 4496/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a Pla energètic de

les Illes Balears (II). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del

2007).

Quins treballs està portant a terme el Govern (amb mitjans

propis o mitjançant assistència tècnica) per a l'elaboració del

III Pla energètic de les Illes Balears?

L'horitzó del Pla director sectorial energètic de les Illes

Balears és el 2015, establint-se les revisions adients amb la

finalitat d'actualitzar les previsions realitzades segons l'evolució

real del sector i acomodar-se als canvis tecnològics i normatius.

Palma, 12 de març del 2008.

La consellera de Comerç, Indústria i Energia:

Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació

L)

A la pregunta RGE núm. 4497/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a Pla energètic de

les Illes Balears (I). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del

2007).

Quan té previst la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia l'aprovació i l'entrada en vigor del III Pla energètic

de les Illes Balears?

El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació

definitiva de la revisió del Pla director sectorial energètic de les

Illes Balears (BOIB núm. 143 de 27-09-2005) incorpora

correcció d'errades (BOIB núm. 170 de 12-11-2005) ha estat la

darrera revisió de l'esmentat pla.

En la normativa del Pla director sectorial energètic de les

Illes Balears, en el seu capítol, I article 3, especifica l'horitzó i

les situacions que s'han de donar per tal que sigui objecte de la

modificació del vigent pla.

"Article 3. Horitzó temporal del pla

1. L'horitzó temporal del pla és l'any 2015, i se n'estableixen les

revisions adients amb la finalitat d'actualitzar les previsions

realitzades segons l'evolució real del sector energètic de les

Illes Balears i a l'entorn econòmic que l'afecta, com també

d'acomodar-se als canvis tecnològics i normatius esdevinguts

en cada període. Les seves previsions, en el supòsit de canvis

normatius d'igual rang o superior, dictades en l'exercici de les

competències atribuïdes a cada administració, s'han d'adaptar

a la nova normativa, tot això sense perjudici del

desenvolupament o de l'execució que se'n pugui fer.

2. Pel que fa a la xarxa de transport d'energia elèctrica, les

previsions, de conformitat amb l'acord del Consell de Ministres

de 5 de desembre del 2003, mitjançant el qual s'aprova

l'addenda a la planificació dels sectors d'electricitat i gas en

relació amb les infraestructures per al proveïment energètic de

les Illes Balears es fan amb l'horitzó de l'any 2011 i les noves

previsions que, si n'és el cas, s'hi hagin d'introduir s'han de fer

coincidint amb les previsions esmentades en el punt anterior.
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3. Amb independència dels apartats anteriors d'aquest article,

a proposta de la conselleria competent en matèria de

planificació energètica es poden promoure modificacions o

revisions extraordinàries del pla quan, al seu criteri, hi hagi

elements o circumstàncies suficients que ho facin convenient."

Palma, 12 de març del 2008.

La consellera de Comerç, Indústria i Energia:

Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació

M)

A la pregunta RGE núm. 4498/07, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a plans insulars

energètics. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quins mecanismes de consulta i negociació amb els

ajuntaments té previst posar en pràctica el Govern per a

l'elaboració dels plans insulars energètics que fomentin l'ús de

les energies renovables?

Segons l'article 30.35 i l'article 58.1 de l'Estatut

d'Autonomia de les Illes Balears és competència exclusiva del

Govern de la comunitat autònoma la instalAlació de producció,

distribució i transport d'energia, sense perjudici que altres

institucions duguin a terme mesures destinades a potenciar

l'eficiència energètica.

Palma, 12 de març del 2008.

La consellera de Comerç, Indústria i Energia:

Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació

N)

A la pregunta RGE núm. 8/08, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a instalAlacions de

plaques solars als centres educatius (I). (BOPIB núm. 27 de 18

de gener del 2008).

Quines previsions té la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia quant a la instalAlació de plaques solars als centres

educatius de les Illes Balears? I als centres de cada una de les

illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

L'àmbit d'aplicació seran els centres educatius públics de

Balears, en concret en principi es començarà amb una sèrie de

centres de Mallorca, Menorca i Eivissa, que figuren a l'annex

d'aquesta resposta, sense perjudici que es puguin efectuar

canviar en aquests després dels pertinents informes tècnics que

s'estan realitzant als centres citats.

Palma, 12 de març del 2008.

La consellera de Comerç, Indústria i Energia:

Francesca Vives i Amer.

L'annex adjunt a la resposta queda dipositat al Registre

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

Diputats.

Ordre de Publicació

O)

A la pregunta RGE núm. 10/08, presentada per l'Hble. Sra.

Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a contractació

de Paco de Lucía (I). (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del

2008).

Quina és l'aportació de la Conselleria de Turisme per al

concert de Paco de Lucía anunciat per a l'11 de gener del

2008?

Com a Conselleria de Turisme no s'ha fet cap tipus

d'aportació.

Palma, 13 de març del 2008.

El conseller de Turisme:

Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació

P)

A la pregunta RGE núm. 11/08, presentada per l'Hble. Sra.

Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a contractació

de Paco de Lucía (II). (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del

2008).

Quina és la relació contractual o l'acord existent entre el

Govern i Paco de Lucía per a qualsevol acció de l'artista en

relació a les Illes Balears?

No tenim constància d'altra relació que no sigui el patrocini

del concert de l'11 de gener del 2008.

Palma, 13 de març del 2008.

El conseller de Turisme:

Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació

Q)

A la pregunta RGE núm. 400/08, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a cooperativa

agrícola i ramadera a Formentera. (BOPIB núm. 28 d'1 de

febrer del 2008).

Com pensa ajudar el Govern de les Illes Balears el Consell

de Formentera per recuperar i implantar la cooperativa

agrícola i ramadera a Formentera?

Aquesta és una competència pròpia del Consell de

Formentera, i per tant serà dotada econòmicament dins el

finançament del consell.

Així i tot, des de la Conselleria d'Agricultura i Pesca es

prestarà el suport necessari si així ho requereix el Consell de

Formentera.

Palma, 18 de març del 2008.

La consellera d'Agricultura i Pesca:

Mercè Amer i Riera.
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Ordre de Publicació

R)

A la pregunta RGE núm. 414/08, presentada per l'Hble. Sr.

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

Francesc Morell Bibiloni. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del

2008).

Quin tipus de relació laboral té el Sr. Francesc Morell

Bibiloni amb el Govern de les Illes Balears o qualsevol ens que

en depèn? Indicau-ne el càrrec que ocupa o lloc de feina

oficialment assignat, així com el sou que percep.

Càrrec que ocupa o lloc de feina oficialment assignat:

director de l'àrea de desenvolupament empresarial des de l'1 de

setembre, per nomenament de la consellera de Comerç,

Indústria i Energia de 31 d'agost del 2007.

Règim de contractació: alta direcció.

Salari anual que té assignada la plaça per a l'exercici 2008:

46.427,10 euros.

Palma, 17 de març del 2008.

La consellera de Comerç, Indústria i Energia:

Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació

S)

A la pregunta RGE núm. 828/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a

pacients valorats des del SIACA de la Conselleria de Salut.

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

Quants de pacients han estat valorats -especificant tipus de

patologia- des del Servei Integral d'Atenció a les Conductes

Addictives (SIACA) de la Conselleria de Salut i Consum al

llarg del 2007?

Distribució de pacients per tipus d'addicció atesos al Servei

Integral d'Atenció a les Conductes Addictives (SIACA) al llarg

de l'any 2007:

- Ludopatia (joc patològic) 37

- Addicció al sexe   2

- Addicció a la compra   1

- Addicció a vidents   1

- Total 41

Palma, 17 de març del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

T)

A la pregunta RGE núm. 1037/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a contracte

de serveis INESTUR (I). (BOPIB núm. 30 de 15 de febrer del

2008).

En què consisteix el contracte per a la gestió, l'explotació

i la comercialització dels productes turístics i culturals de l'illa

de Mallorca desenvolupats per INESTUR que s'ha licitat

recentment?

La gestió dels itineraris culturals que es realitzen a l'illa de

Mallorca.

Palma, 10 de març del 2008.

El conseller de Turisme:

Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació

U)

A la pregunta RGE núm. 1038/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a contracte

de serveis INESTUR (II). (BOPIB núm. 30 de 15 de febrer del

2008).

Té previst el Govern per a l'illa de Menorca licitar un

contracte per a la gestió, l'explotació i la comercialització dels

productes turístics i culturals desenvolupats per l'INESTUR,

tal com s'està fent a l'illa de Mallorca?

No s'ha previst l'inici de cap expedient (en l'actualitat hi ha

un expedient en vigor per a la gestió dels itineraris a Menorca,

el qual finalitza el mes de juliol del 2008).

Palma, 10 de març del 2008.

El conseller de Turisme:

Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació

V)

A la pregunta RGE núm. 1152/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Llei de

promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en

situació de dependència. (BOPIB núm. 31 de 22 de febrer del

2008).

Quants d'expedients de valoració de la dependència s'han

iniciat i qualificat a Menorca des de l'entrada en vigència de

la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les

persones en situació de dependència? Quina és la previsió

d'aplicació a cadascuna de les Illes?

En data de 13 de març s'han registrat 753 solAlicituds de

valoració de la dependència. S'han valorat 557 persones.

El grau assignat ha estat el següent:

- Grau III nivell 2 52

- Grau III nivell 1 49

- Grau II nivell 2 27

- Grau II nivell 1 18

- Grau I nivell 2 10

- Grau I nivell 1 19

- Sense grau 38

Hi ha un total de 256 valoracions realitzades que no han

passat per l'òrgan de valoració, que és el que acredita les

valoracions realitzades pels tècnics.
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Quant a la previsió d'aplicació:

- S'ha de millorar l'accés, mitjançant la colAlaboració amb

els serveis d'atenció primària.

- S'ha d'escurçar el temps d'espera per a la valoració i per a

l'elaboració del PIA, especialment.

- S'ha d'aconseguir a finals d'any poder complir els tres

mesos que preveu la llei.

Palma, 17 de març del 2008.

La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:

Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

X)

A la pregunta RGE núm. 1206/08, presentada per l'Hble.

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

d'actuacions de l'àrea de salut de Menorca (I). (BOPIB núm.

31 de 22 de febrer del 2008).

Quan té previst la Conselleria de Salut i Consum tenir

conclòs el Pla estratègic d'actuacions per a la millora dels

serveis i les infraestructures de l'àrea de salut de Menorca?

La Conselleria de Salut i Consum té previst tenir conclòs el

Pla estratègic d'actuacions per a la millora dels serveis i les

infraestructures de l'àrea de salut de Menorca al llarg del 2008.

Palma, 17 de març del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

Y)

A la pregunta RGE núm. 1207/08, presentada per l'Hble.

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

d'actuacions de l'àrea de salut de Menorca (II). (BOPIB núm.

31 de 22 de febrer del 2008).

Quines són les persones o empreses que estan realitzant o

participant en la realització del Pla estratègic d'actuacions per

a la millora dels serveis i les infraestructures de l'àrea de salut

de Menorca?

Els primers treballs per a la definició del projecte es fan des

dels serveis centrals de l'Ib-salut, la Gerència d'àrea i la

Direcció General de Planificació i Finançament.

Palma, 17 de març del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

Z)

A la pregunta RGE núm. 1214/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a

Fira del Camp d'Alaior 2008. (BOPIB núm. 31 de 22 de febrer

del 2008).

A quant ascendeixen les ajudes per a la celebració de la

Fira del Camp d'Alaior de l'any 2008?

En aquesta data encara no s'han resolt els ajuts de la

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia destinats a la Fira

del Camp d'Alaior per al 2008.

Palma, 12 de març del 2008.

La consellera de Comerç, Indústria i Energia:

Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació

AA)

A la pregunta RGE núm. 1215/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a

Fira del Camp d'Alaior 2007. (BOPIB núm. 31 de 22 de febrer

del 2008).

A quant ascendeixen les ajudes per a la celebració de la

Fira del Camp d'Alaior de l'any 2007?

Les ajudes de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

a l'Ajuntament d'Alaior per a la realització de la  Fira del Camp

de l'any 2007 ascendeixen a 6.000 euros.

Palma, 12 de març del 2008.

La consellera de Comerç, Indústria i Energia:

Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació

AB)

A la pregunta RGE núm. 1693/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a nins i

nines beneficiats pel PADI. (BOPIB núm. 32 de 29 de febrer

del 2008).

Quants de nins i nines s'han beneficiat durant l'any 2007

del Pla d'Atenció Dental Infantil (PADI)? Desglosseu la

resposta per illes.

El nombre de nins i nines beneficiats pel Programa

d'Atenció Dental Infantil atesos l'any 2007 és de 10.025. La

distribució per illes d'aquests nins atesos és la següent:

Mallorca   8.207

Menorca      769

Eivissa      874

Formentera      175

Balears 10.025

Palma, 27 de març del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació

AC)

A la pregunta RGE núm. 1695/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a

hores de ginecòleg a l'Hospital Verge de Montetoro. (BOPIB

núm. 32 de 29 de febrer del 2008).

Quants de dies i hores a la setmana realitzarà el ginecòleg

que, segons les seves manifestacions, s'assignarà a l'immoble

que s'està reformant a l'Hospital Verge de Montetoro?

Està previst que l'atenció del ginecòleg en el nou centre de

salut de Verge del Toro sigui de 20 consultes al mes a jornada

completa.

Palma, 31 de març del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

AD)

A la pregunta RGE núm. 1696/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a

hores de la comare a l'Hospital Verge de Montetoro. (BOPIB

núm. 32 de 29 de febrer del 2008).

Quants de dies i hores a la setmana realitzarà la comare

que, segons les seves manifestacions, s'assignarà a l'immoble

que s'està reformant a l'Hospital Verge de Montetoro?

Està previst que l'atenció de la comare en el nou centre de

salut de Verge del Toro sigui de jornada completa de dilluns a

divendres.

Palma, 31 de març del 2008.

El conseller de Salut i Consum:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

AE)

A la pregunta RGE núm. 1961/08 presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a currículum vitae

del director general d'IB3. (BOPIB núm. 33 de 14 de març del

2008).

Quins considera que són els principals mèrits relacionats

amb el currículum vitae del director general de l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears per ocupar el seu càrrec?

Aquesta pregunta ja ha estat contestada a RGE núm.

1847/08.

Santa Ponça, 31 de març del 2008.

El director general de l'EPRTVIB:

Antoni Martorell i Reynés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Economia RGE núm. 2324/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 d'abril del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2995/08,

de la diputada Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup

Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de la pregunta

esmentada, relativa a estat d'execució del gasoducte (BOPIB

núm. 35, de 4 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 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. 2677/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 d'abril del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3077/08,

del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de la

proposició no de llei esmentada, relativa a conveni entre el

Consell de Menorca i l'IBSALUT (BOPIB núm. 35, de 4 d'abril

d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió de

control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes

Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 d'abril del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3101/08,

presentat pel diputat Hble. Sr. Antoni Serra i Torres, del Grup

Parlamentari Popular, i resta assabentada de la seva renúncia al

càrrec de vicepresident de la comissió esmentada.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

B)

Canvis a diverses comissions i a la Diputació Permanent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 d'abril del 2008, admet a tràmit els escrits RGE núm. 2959/08

i 3102/08, presentats pel Grup Parlamentari Socialista i pel

Grup Parlamentari Popular, respectivament, i resta assabentada

dels canvis següents.

Comissió d'Hisenda i Pressuposts

Miquel Gascón i Mir substitueix Miquel A. Coll i

Canyelles.

Gaspar Oliver i Mut substitueix Joan Huguet i Rotger.

Comissió d'Economia

Gaspar Oliver i Mut substitueix Encarnación Pastor i

Sánchez.

Comissió de Reglament

Gaspar Oliver i Mut substitueix Joan Huguet i Rotger.

Diputació Permanent

Gaspar Oliver i Mut substitueix Joan Huguet i Rotger, com

a membre suplent.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 9 d'abril del 2008.

La presidenta del Parlament:

Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)

Anunci per a la licitació del contracte de subministrament

de dos vehicles per donar servei a la Mesa del Parlament de

les Illes Balears.

Parlament de les Illes Balears

Anunci per a la licitació del contracte de

subministrament de dos vehicles per donar servei a la

Mesa del Parlament de les Illes Balears

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Parlament de les Illes Balears.

b) Núm. expedient: 1/2008.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: Subministrament de dos vehicles

per a la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

b) Termini de execució: tres mesos a partir de la signatura

del contracte

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 

Ordinària.

Procediment obert.

Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació 

Import total: 130.000,00 euros

5. Obtenció de documentació i informació

Entitat: Edifici del Parlament de les Illes Balears.

Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8.

Localitat i codi postal: Palma, 07001.

Telèfon: 971 228281.

Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins

el darrer dia de presentació de proposicions. Dependència

dels Serveis Econòmics. Així mateix, hi haurà informació

a la pàgina WEB del Parlament (www.parlamentib.es) a la

Secció Publicacions/Altres.

6. Presentació de proposicions

Lloc de presentació: Registre  del  Parlament de les Illes

Balears, carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma, de dilluns a

divendres des les nou fins a les catorze hores. 

Data límit de presentació: Quinze dies  naturals a partir del

següent a la data de publicació d’aquest anunci al BOIB

(Butlletí Oficial de les Illes Balears).

7. Documents que han de presentar els licitadors

Els que figuren al Plec de clàusules administratives

particulars.

8. Obertura de proposicions

Tendrà lloc a la seu del Parlament de les Illes Balears,

carrer Conquistador, núm. 11 de Palma.

Data i hora: S’avisarà oportunament mitjançant fax o

telèfon.

9. Despeses del anuncis

Seran a càrrec de l’adjudicatari. 

Palma, a 2 d’abril de 2008.

El lletrat oficial major:

Lluís Isern i Estela.
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