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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
15 d'abril del 2008, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 3074/08, relativa a política del Govern en matèria
d'immigració, amb les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds RGE núm.
3441/08 a 3446/08, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a continuar el 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 continuar donant 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 dóna suport a les
gestions del Govern de les Illes Balears per 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.

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 central
a continuar dotant els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat
dels mitjans necessaris per al control de les nostres fronteres.

5. El Parlament de les Illes Balears coincideix amb el
Govern de les Illes Balears en la necessitat de fer de
l’Observatori de la Immigració una veritable font d’informació
de la situació migratòria.

6. 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.

7. El Parlament de les Illes Balears insta a totes les
institucions a mantenir tolerància zero envers les actituds de
maltractament, xenofòbia i discriminació."

A la seu del Parlament, 22 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
15 d'abril del 2008, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2402/08, relativa a actuació del Govern
per tal de mantenir la seu social i la base de manteniment de
la companyia Spanair a les Illes Balears, amb les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds RGE núm. 3396/08 i 3397/08, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a establir els contactes necessaris i a emprendre
totes les actuacions possibles al seu abast competencial per
assegurar que es mantengui la connectivitat necessària i la base
operativa d’Spanair a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar els contactes i la colAlaboració amb la
Comissió Nacional de la Competència (CNC), per tal de
garantir la lliure competència en el transport aeri de les Illes
Balears i, en cas que es produeixi el supòsit de concentració
econòmica, aquesta se sotmeti al preceptiu dictamen de la CDC.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reunir-se amb el comitè d’empresa de Spanair,
com també amb la direcció d’aquesta, per comunicar-los la
voluntat del Govern de les Illes Balears de fer els esforços
necessaris i establir les línies d’ajuda precises per tal de
mantenir la seu social i la base de manteniment de la companyia
a l’illa de Mallorca.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a traslladar la proposta que es detalla al punt 3
d’aquesta proposició no de llei, a la presidència de SAS
(Scandinavian Airlines) i a la presidència de la seva filial,
Spanair, perquè les més altes instàncies que dirigeixen aquestes
empreses tenguin coneixement directe de la voluntat del Govern
de les Illes Balears que la companyia espanyola tengui la seva
seu i la base de manteniment dins el territori de les Illes
Balears."

A la seu del Parlament, 22 d'abril del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'abril del 2008, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2967/07, relativa a eliminació de barreres
de comunicació, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
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RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a dur a terme totes les actuacions i gestions que
siguin necessàries per a l’efectiva eliminació de les barreres de
comunicació als edificis, les institucions i els espais públics,
incloent-hi l’elaboració d’un pla d’actuació que marqui uns
objectius a assolir i uns terminis per a aquests.

2. Les accions que es derivin del compliment d’aquesta
proposició no de llei es realitzaran conjuntament amb els
consells insulars, atenent les competències en gestió de serveis
socials que tenen aquests organismes i per tal de millorar i
potenciar els projectes que actualment gestionen i que donen
respostes a la comunicació efectiva de les persones cegues i
sordocegues.

3. Les accions que es derivin del compliment d’aquesta
proposició no de llei inclouran mesures específiques per fer
possible la formació d’intèrprets especialitzats i amb una
titulació de grau superior adient per tal de comptar amb
professionals que puguin donar resposta a les necessitats
d’interpretació que es donen a l’actualitat  i que es puguin
preveure en el futur."

A la seu del Parlament, 22 d'abril del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

d'abril del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 391/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució del mercat
laboral de les Illes Balears durant el 2007.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Treball i Formació, Margarita Nájera i
Aranzábal.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Marian Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina; l'HBle. Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sra.
Francesca Lladó i Pol, del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes i l'Hble. Sra. Margarita Nájera i Aranzábal.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 23 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 15

d'abril del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 36 d'11 d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 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 15

d'abril del 2008, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB 36 d'11 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 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 15

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3290/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a fidelització i formació dels
professionals a les illes menors. (BOPIB 36 d'11 d'abril del
2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 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 15

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3291/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a infraestructures
sociosanitàries d'Eivissa. (BOPIB 36 d'11 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 23 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 15

d'abril del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 36 d'11 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 23 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 15

d'abril del 2008, debaté la Pregunta 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 de la Conselleria de Salut. (BOPIB 36 d'11 d'abril del
2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 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 15

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3297/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Isabel Cabrer i González, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a procediment de compra
de solars i edificis per part de la Conselleria d'Habitatge.
(BOPIB 36 d'11 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 23 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 15

d'abril del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 36
d'11 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 23 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 15

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3292/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a deute i acció de Govern.
(BOPIB 36 d'11 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 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 15

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3294/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
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Parlamentari Popular, relativa a modificació del decret
d'admissió d'alumnes. (BOPIB 36 d'11 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 23 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 15

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3299/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a evolució turística de
la Setmana Santa. (BOPIB 36 d'11 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 23 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 15

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3398/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tancament de cinc quiròfans de
l'Hospital General. (BOPIB 36 d'11 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 23 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 15

d'abril del 2008, rebutjà els Punts 4, 5, 6, 7 i 12 de la Moció
RGE núm. 3074/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política del Govern en matèria d'immigració. (BOPIB núm. 36
d'11 d'abril del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 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 15

d'abril del 2008, rebutjà els Punts 1 i 3 de la Proposició no de
llei RGE núm. 2402/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuació del Govern per tal de mantenir la seu social i la base
de manteniment de la companyia Spanair a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Pregunta RGE núm. 3296/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 d'abril del 2008, atesa la solAlicitud presentada pel Govern
mitjançant escrit RGE núm. 3390/08, s'ajornà la pregunta
esmentada, presentada pel diputat Hble. Sr. 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 (BOPIB núm. 36, d'11 d'abril
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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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 16 d'abril del
2008, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2455/07, relativa a Conferència de presidents de consells
insulars, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a recaptar, prèviament a cada reunió ordinària de la
Conferència de presidents, les opinions i propostes dels grups
parlamentaris, i a informar-los, amb posterioritat a la celebració,
dels temes tractats i dels acords presos."

A la seu del Parlament, 22 d'abril del 2008.
El secretari:
Josep Melià i Ques.
La presidenta:
Francina Armengol i Socias.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'abril del
2008, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2728/07, relativa al català a l'Administració General de
l'Estat, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"Primer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri

d'Administracions Públiques del Govern de l'Estat a garantir
que tots els serveis de l'Administració General de l'Estat, tant si
són de gestió directa com per contractació externa, puguin
atendre els ciutadans en llengua catalana, a més de normalitzar
l'ús de la llengua pròpia en el treball administratiu.

Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Administracions Públiques del Govern de l'Estat a fer
necessari el coneixement de la llengua catalana per poder
proveir els llocs de feina en l'Administració General de l'Estat
a les Illes Balears o per contractar serveis amb atenció al públic.
L'exigència serà proporcional a les necessitats del lloc, i mai
inferior als coneixements exigits de la llengua castellana."

A la seu del Parlament, 22 d'abril del 2008.
El secretari:
Josep Melià i Ques.

La presidenta:
Francina Armengol i Socias.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'abril del
2008, debaté la Pregunta RGE núm. 410/08, de l'Hble. Sra.
Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a codesenvolupament. (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'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'abril del
2008, debaté la Pregunta RGE núm. 411/08, de l'Hble. Sra.
Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projectes de cooperació. (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'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 d'abril del
2008, debaté la Pregunta RGE núm. 412/08, de l'Hble. Sra.
Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cases regionals. (BOPIB núm. 28 d'1 de
febrer del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 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 d'Educació i

Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre el Pla de tercera llengua (RGE núm. 2303/08).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'abril del 2008, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Esports qui, acompanyada de la directora general
d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, de la
coordinadora de Programes Internacionals, de l'assessor tècnic
docent, de l'assessor tècnic de gabinet, d'una representat de
Comunicació i de la cap de Premsa, informà sobre el tema
esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2008, d'acord amb els articles 125 i següents del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 3519/08, dels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Unió
Mallorquina i Mixt, relativa a actuacions urgents destinades a
l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública.

Palma, a 23 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 previst als articles 125 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Popular, Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, Unió Mallorquina i Mixt, presenten la proposició de llei
següent.

ACTUACIONS URGENTS DESTINADES A
L'OBTENCIÓ DE SÒL PER A HABITATGES DE

PROTECCIÓ PÚBLICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Aquesta llei preveu una sèrie de mesures específiques per
donar resposta al mandat contingut en el títol I de la Llei del sòl
estatal, referit als drets i els deures de la ciutadania, mandat
adreçat als poders públics a fi que aquests drets i obligacions
siguin reals i efectius, adoptant les mesures d’ordenació
territorial i urbanística que pertoquin per assegurar un resultat
equilibrat, i afavorint o contenint, segons sigui procedent, els
processos d’obtenció, ocupació i transformació del sòl. Entre els
drets esmentats de la ciutadania es troba el de gaudir d’un
habitatge digne, adequat i accessible. Per fer efectiu aquest dret
fa falta la disposició de sòl urbanitzat necessari per atendre la
demanda social esmentada.

Respecte d’això, a la comunitat autònoma de les Illes
Balears s’ha observat que entre els habitatges usats comprats
com a primer habitatge amb ajuts públics, sumats als habitatges
protegits de nova construcció que s’han realitzat com a mitjana
anual en els darrers anys, s’han efectuat una xifra aproximada
de 890 actuacions habitatges/any, dada que contrasta amb els
3.000 demandants de tota la comunitat autònoma censats
actualment en el Registre de Demandants i amb la demanda
teòrica anual que el Govern de les Illes Balears es compromet
a satisfer.

Aquesta llei es proposa propiciar una mitjana de 1.250
actuacions anuals (5.000 actuacions en la present legislatura),
referides a habitatges de preu limitat per l’Administració i
habitatges protegits de nova construcció en venda o lloguer,
independentment d’altres mesures complementàries -i que no
són objecte d’aquesta llei com ara propiciar la compra/lloguer
d’habitatges de segona mà i reforçar la línia d’actuació tendent
a la recuperació i el manteniment del nostre patrimoni edificat,
tant amb la rehabilitació d’edificis com en operacions de
rehabilitació de barris o nuclis urbans.

El dèficit acumulat i la demanda estimada per a l’horitzó
d’aquesta legislatura no poden ser coberts únicament mitjançant
la utilització dels mecanismes urbanístics ordinaris de
transformació urbanística del sòl, sinó que requereixen una
actuació decidida del Govern de les Illes Balears en conjunció
amb la iniciativa privada i amb les entitats i els organismes
competents en matèria d’urbanisme i habitatge.

Això implica la posada en marxa de sòls urbans i
urbanitzables, a més de la creació dels instruments necessaris
per poder classificar un determinat percentatge de sòl, apte per
a la urbanització, incrementant els que actualment preveuen els
planejaments vigents, però sense ultrapassar el màxim que
preveu l’article 33 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les
directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries.

A aquest efecte, i atès que es considera imprescindible que
el Govern de les Illes Balears assumeixi part de la creació de sòl
residencial, es planteja l’obligació esmentada mitjançant la
implantació d’àrees denominades reserves estratègiques de sòl,
que es durà a terme, primer, mitjançant una convocatòria
pública d’oferta de sòl de titularitat privada, perquè els
propietaris interessats en el desenvolupament urbà dels sòls
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esmentats en les condicions contingudes en l’articulat d’aquesta
llei proposin al Govern de les Illes Balears la seva inclusió
coma reserva estratègica de sòl, i, posteriorment, amb el seu
desenvolupament mitjançant la tramitació i l’aprovació dels
corresponents instruments de planejament descrits en la mateixa
llei.

Els sòls oferts hauran de ser necessàriament sòls urbans,
urbanitzables o rústics de transició, que en l’illa de Mallorca
hauran d’estar ubicats en zones qualificades com a àrees de
transició de creixement segons les determinacions gràfiques dels
plans territorials respectius. A més, s’exigirà que pertanyin a un
propietari únic, o a diversos propietaris que es comprometin
formalment a constituir una entitat o societat que actuï com a
propietari i interlocutor únic.

El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques, seleccionarà, en colAlaboració
amb els ajuntaments afectats, els més aptes des del punt de vista
urbanístic, els considerarà reserva estratègica de sòl i iniciarà
d’immediat la tramitació d’una norma subsidiària i
complementària del planejament, a fi de procedir-ne a la
delimitació concreta, a la classificació i/o qualificació del sòl
corresponent i a l’ordenació i l’establiment de les
determinacions necessàries per a l’execució directa d’aquestes
àrees. En aquest sentit les normes subsidiàries i
complementàries de planejament han de contenir, a més de les
determinacions de caràcter general i usos globals, l’ordenació
detallada dels sòls afectats per l’actuació, de tal manera que el
seu desenvolupament no impliqui la necessitat de tramitació i
aprovació de planejament parcial.

En la tramitació de les normes subsidiàries esmentades se
solAlicitaran informes dels municipis afectats, del consell insular
respectiu, com també de l’òrgan ambiental competent.

Mitjançant l’aplicació d’aquesta llei, el Govern de les Illes
Balears podrà produir amb celeritat i en la quantitat requerida el
sòl urbanitzat necessari per atendre el dèficit actual d’habitatges
i les demandes previstes per als propers anys. En concret, el
Govern de les Illes Balears, els ajuntaments i altres institucions,
disposaran del 50% del sòl urbà desenvolupat en cada reserva
estratègica de sòl, i l’edificació que s’hi ha de desenvolupar es
distribuirà de conformitat amb els percentatges prevists en
l’article 2 de la mateixa llei, o bé del 50% dels habitatges
edificats per adjudicar-los en règim de compravenda o lloguer
als preus taxats com a màxims en l’article 1.4 d’aquesta llei.

La tramitació dels instruments urbanístics que aquesta llei
propicia garanteix la coherència amb les previsions en matèria
d’habitatge del Govern de les Illes Balears, assegura la
participació dels ajuntaments, la d’altres institucions afectades
i la de la ciutadania en el procés i permet simplificar el
procediment previ a la transformació urbanística del sòl.

Atesa l’excepcionalitat de les mesures contingudes a la llei,
la disposició addicional en limita l’exercici reduint-lo a una sola
vegada. En tot cas el Govern de les Illes Balears preveu que en
un futur les circumstàncies excepcionals esmentades no es
reprodueixin, tenint en compte la previsió continguda a l’article
185 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, que estableix l’obligació de fixar un
percentatge del sòl residencial de nova creació, el qual s’haurà
de destinar obligatòriament a la construcció d’habitatges de

promoció pública o a algun altre règim que permeti taxar el preu
màxim de venda o lloguer, i fixa un mínim d’un 30%.

Aquesta llei està així mateix en concordança amb el reforç
que la Llei del sòl estatal atorga a la creació de patrimoni públic
de sòl amb destinació a la construcció d’habitatges amb algun
règim de protecció pública.

Finalment, la llei té completa cobertura estatutària en la
competència exclusiva de la comunitat autònoma de les Illes
Balears sobre “ordenació del territori, inclosos el litoral,
l'urbanisme i l'habitatge” (article 30.3 de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears). 

Article 1
Objecte

1. Aquesta llei regula la planificació i l’execució d’actuacions
l’objecte directe de les quals és aconseguir d’una manera
extraordinària i urgent sòl urbanitzat destinat a la construcció
d’habitatges sotmesos a un règim de protecció pública o de preu
taxat, a fi i efecte de facilitar i fer possible el dret constitucional
de tots els ciutadans a gaudir d’un habitatge digne, adequat i
accessible, tot això partint d’una política pública de
transformació del sòl d’acord amb l’interès general i el
desenvolupament sostenible.

2. Les actuacions a què es refereix l’apartat anterior reben el
nom de reserves estratègiques de sòl i tindran la consideració
d’actuacions d’interès general, atès que es tracta d’actuacions
urgents i necessàries per fer front a la manca constatada de sòl
de desenvolupament urbà destinat a habitatge de protecció
pública a les Illes Balears. 

3. Els habitatges sotmesos a un règim de protecció pública que
resultin de les actuacions previstes en aquesta llei s’han
d’ajustar en tot cas als requisits i les característiques que
estableixen el Reial Decret 801/2005, d’1 de juliol, i altra
normativa vigent sobre habitatges de protecció pública.
L’ordenació i execució de les Reserves Estratègiques de Sòl
s’ajustarà a l’establert a la legislació i el planejament territorial
i urbanístic aplicables en cada cas, amb excepció única de les
particularitats previstes en aquesta llei.

4. Els habitatges de preu taxat tindran a tots els efectes la
consideració d’habitatges lliures, i les seves qualitats
d’acabament es correspondran amb les de la resta d’habitatges
lliures del sector de reserva estratègica en què s’ubiquen.

S’entendrà per preu taxat un preu màxim de venda per metre
quadrat construït, que haurà de ser inferior al preu màxim de
l’habitatge de protecció de règim especial regulat en el Reial
decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla estatal
2005-2008 per afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge.

Aquests habitatges no es podran transmetre inter vivos ni
se’n podrà cedir l’ús per cap títol, durant el termini mínim de
vint anys des de la data de la formalització de l’adquisició,
llevat de les excepcions justificades que s’estableixin
reglamentàriament.
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El Govern de les Illes Balears establirà per decret la
regulació i les fórmules de control d’aquests tipus d’habitatges.

Article 2
Normes subsidiàries i complementàries de planejament

1. La planificació urbanística de les reserves estratègiques de sòl
es realitzarà mitjançant unes normes subsidiàries i
complementàries de planejament. A aquest efecte, el Govern de
les Illes Balears elaborarà, tramitarà i aprovarà, amb l’informe
previ i vinculant dels consells insulars i ajuntaments respectius,
les normes esmentades en els municipis en què s’hagi decidit
crear una reserva estratègica de sòl, el quals hauran de tenir una
població superior a 10.000 habitants, amb l'excepció de
Formentera. La reserva s’ajustarà a cada municipi a les
necessitats reals de la demanda.

2. Les normes esmentades contindran les determinacions
previstes en la legislació urbanística general i definiran la
ubicació i les característiques de cada actuació pretesa, en les
condiciones següents:

a) Les normes esmentades contindran les determinacions de
caràcter general i els usos globals dels terrenys de què es tracti
en cada cas, com també l’ordenació de detall i els usos
especificats d’aquests, de manera que no calgui el seu
desenvolupament per plans parcials. En l’ordenació esmentada
s’atendrà en especial a la coherència amb el model urbanístic
implantat pel planejament general existent en el municipi per a
la zona en què es trobi la reserva estratègica de sòl.

b) Si el sòl en què es projecta la reserva estratègica de sòl és
sòl rústic de transició, les normes esmentades el classificaran
com a urbanitzable programat o apte per a la urbanització i,
sigui quin sigui el tipus de sòl, el qualificaran assignant un
mínim d’un 50% de l’edificabilitat total prevista en la reserva
a la construcció d’habitatges de protecció pública o de preu
taxat, a elecció del promotor, i es reservarà en tot cas com a
mínim el 15% del total per a les de protecció pública. El 50%
del sòl restant de la reserva es podrà destinar a l’edificació
d’habitatge de preu lliure. El sòl destinat a la construcció
d’aquests habitatges de protecció pública serà cedit urbanitzat
a l’Administració pels propietaris i promotors dels terrenys de
manera gratuïta.

En el supòsit que existeixi habitatge de preu taxat, els
propietaris i els promotors dels terrenys hauran d’efectuar, a
més de la previsió a què es refereix l’apartat anterior, les
cessions de sòl que legalment procedeixin, amb la particularitat
que la cessió de l’aprofitament urbanístic a què es refereix
l’article 16.1.b) de la Llei 8/2007, de sòl, serà del 15% del total
de la reserva. Aquesta cessió es durà a terme assignant a
l’ajuntament respectiu el sòl corresponent a l’esmentat
percentatge a cada un dels usos d’habitatge lliure, habitatge
taxat i habitatge de protecció pública. El sòl esmentat serà
destinat a la construcció d’habitatges de protecció pública. Els
terrenys corresponents a aquesta cessió s’hauran de lliurar
urbanitzats a l’Administració.

c) En el cas que no existeixi habitatge taxat, la cessió a què
es refereix l’article 16.1.b) de la Llei 8/2007, de sòl, s’entendrà
inclosa en la cessió de sòl destinat a habitatges de protecció
pública a què es refereix l’incís final de l’apartat b). En aquest
cas, el sòl que se cedeixi a l’Administració correspondrà a les
administracions següents: un 15% a l’ajuntament respectiu,
corresponent a l’obligació de l’article 16.1.b) de la Llei de sòl

estatal; un 15% al Govern de les Illes Balears, per ser edificat a
través de l’IBAVI; el 20% restant, també al Govern de les Illes
Balears, per ser edificat mitjançant gestió indirecta, per concurs
entre entitats promotores. Aquests habitatges seran en tot cas
habitatges de protecció pública de règim especial o de preu
general.

d) En el cas d’execució d’habitatges de preu taxat, aquests
seran adjudicats per l’Administració. 

e) La densitat màxima que es podrà assolir en la regulació
que estableixin les normes serà de 225 habitants per hectàrea
amb una edificabilitat màxima de 0,9 m2/m2 per al cas del
municipi de Palma. Els índexs esmentats seran de 180 habitants
per hectàrea i de 0,75 m2/m2 en els municipis de Calvià,
Ciutadella, Eivissa, Inca, Llucmajor, Manacor, Maó i Marratxí;
de 150 habitants per hectàrea i de 0,60 m2/m2 en la resta de
municipis considerats del grup A pel Reial Decret 801/2005, d’1
de juliol, pel qual s’aprova el Pla estatal 2005-2008, mentre que
en els municipis dels grups B i C serà de 120 habitants per
hectàrea i de 0,50 m2/m2 d’edificabilitat. De les edificabilitats
assenyalades, es podran destinar a altres usos diferents al
d’habitatge un màxim de 0,15 m2/m2 en els dos primers casos i
de 0.10 m2/m2 en els altres.

f)  La Norma 9 del Pla Territorial Insular de Mallorca no
serà de aplicació a les actuacions previstes en aquesta llei. No
obstant això, els municipis afectats podran optar, de forma
expressa i vinculant, perquè es mantenguin les cessions
assenyalades a la referida norma.  

g) Les normes subsidiàries i complementàries de
planejament han de contenir una programació detallada de
l’execució tant jurídica com material, amb atenció especial a les
actuacions de transformació urbanística, per a les quals hauran
d’establir terminis precisos.

h) Es procurarà integrar les actuacions per a habitatge lliure
amb les actuacions destinades a habitatge protegit o taxat de
manera que es creïn zones residencials socialment cohesionades
i es fomenti la mescla d’usos. 

3. Les normes subsidiàries i complementàries de planejament
així dictades vincularan tots els planejaments urbanístics
afectats, inclosos els plans generales d’ordenació urbana, que
hauran d’adaptar-se a les seves previsions en la seva primera
revisió, sense perjudici de l’efectivitat immediata de les
determinacions que s’hi contenen.

Article 3
Presentació i selecció d’ofertes de sòl

1. Amb anterioritat a la redacció de les normes subsidiàries i
complementàries previstes a l’article 2, el Govern de les Illes
Balears convocarà un concurs públic d’oferta de terrenys, al
qual es podran presentar ofertes de sòl per a la creació de les
reserves estratègiques de sòl.
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2. Els sòls que es proposin a les ofertes a què es refereix
l’apartat anterior, seran seleccionables per l’ordre de prioritat
que s’estableix a continuació i hauran de tenir les
característiques següents:
 

a) Ser sòl urbà.
b) Ser sòl urbanitzable o apte per urbanitzar que constitueixi

un sector complet, si s'escau.
c) Ser sòl rústic de transició (a l’illa de Mallorca, àrees de

transició de creixement).

Els sòls de transició s’acceptaran una vegada esgotades les
ofertes dels sòls classificats com urbans i urbanitzables.

3. A més, els sòls proposats, sigui quina sigui la seva
classificació, hauran de:

a) Pertànyer a un propietari únic o a diversos propietaris que
es comprometin formalment a constituir una entitat o associació
que actuï com a propietari i interlocutor únic, com també com
a promotor de la posterior urbanització dels terrenys.

b) Trobar-se situats de manera contínua a trames urbanes
existents i amb possibilitat d’enllaçar-hi sense dificultat, de tal
manera que hi hagi interconnexió fluida dels sistemes generals
i locals.

4. Per a l’illa de Menorca, la definició de reserves estratègiques
en sòl rústic de transició exigirà que es tracti d’àmbits que
presentin una especial vocació a la transformació urbanística,
concretada en l’existència d’una declaració de voluntat
municipal manifestada per l’existència de procediments en
tràmit d’adequació dels planejaments municipals a les
estipulacions del Pla territorial insular.

5. El plec de condicions del concurs haurà d’incloure
l’obligació, per part dels concursants, de mantenir la seva oferta
durant un any des de la presentació d’aquesta.

6. El Govern de les Illes Balears, a proposta de la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques, oïda la resta de conselleries
afectades, resoldrà la convocatòria a què es refereix l’article
anterior seleccionant les ofertes que consideri més adients per
a la creació de les reserves estratègiques de sòl, en consideració
als criteris següents:

- La prioritat establerta a l’apartat 2.

- La seva ubicació física i, en especial, la seva situació
respecte dels sistemes generals existents i altres elements urbans
significatius.

- La seva continuïtat, adequació i connexió amb les trames
viàries i xarxes d’infraestructures existents i, i les possibilitats
d’enllaç amb aquestes.

- Els criteris de respecte ambiental i paisatgístic en general;
l’adequació a criteris de sostenibilitat, i, en especial, l’ús
d’energies renovables i l’estalvi en el consum d’aigua.

- L’adequació a l’entorn i la qualitat urbanística i
arquitectònica de les propostes d’ordenació que es presentin.

- Les garanties o els compromisos que ofereixi cada oferta
respecte de la futura urbanització dels terrenys.

- La seva distribució o repartiment entre els diferents
municipis de la comunitat autònoma.

- Les majors cessions de sòl urbanitzat a favor de
l’Administració per destinar-lo a habitatge de protecció pública
o a dotacions públiques.

- Les millores quant a qualitats i preus finals en la modalitat
d’habitatges a preu taxat.

Article 4
Procediment de tramitació i aprovació de les normes

El procediment de tramitació de cada norma subsidiària i
complementària de planejament serà el previst en la legislació
urbanística general, amb les particularitats següents: 

a) La Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques formularà
un avanç de cadascuna de les normes que s’hagin de dictar.

Aquest avanç serà sotmès en el termini d’un mes a informe
vinculant dels municipis en el terme dels quals s’ubiquin les
reserves estratègiques de sòl, com també del consell insular
respectiu. Aquest informe versarà sobre l’oportunitat o la
conveniència de seguir endavant, o no, amb la tramitació de la
reserva.

b) Amb tota la informació recopilada, la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques efectuarà una proposta al Govern
de les Illes Balears, el qual aprovarà inicialment les normes que
pertoquin i que seran sotmeses a un període d’informació
pública d’un mes. Al llarg d’aquest termini, les corporacions
locals afectades, com també el consell insular, emetran un nou
informe vinculant sobre les normes aprovades. Les normes se
sotmetran, també, a dictamen de l’òrgan ambiental quant a la
seva incidència en el medi ambient, i a aquest fi, incorporaran
una memòria sobre els eventuals efectes significatius sobre
aquell. La decisió de l’òrgan ambiental s’haurà d’adoptar en el
termini màxim de dos mesos. L’aprovació inicial de les normes
implicarà la suspensió, en els àmbits territorials afectats, de les
determinacions del planejament general respectiu.

c) Un cop finalitzats aquests tràmits, i amb les modificacions
que siguin procedents, el Govern de les Illes Balears aprovarà
definitivament les normes a proposta de la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques i oïda la Conselleria de Mobilitat
i Ordenació del Territori. L’acord d’aprovació implicarà la
declaració d’utilitat pública de les actuacions i la d’urgent
ocupació dels terrenys afectats quan sigui necessària
l’expropiació per a l’execució correcta de les normes.

Article 5
Execució de les normes

1. Una vegada aprovades definitivament les normes subsidiàries
i complementàries de planejament, el propietari dels terrenys de
cada reserva estratègica de sòl, associat a un promotor
urbanístic en el cas que no ho sigui també, haurà de presentar en
el termini de cinc mesos el projecte d’urbanització, com també
el projecte de distribució de beneficis i càrregues. 
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Si el propietari dels terrenys incompleix el termini esmentat,
el Govern de les Illes Balears podrà expropiar els terrenys per
incompliment de la funció social de la propietat.

2. Aquests projectes han de contenir les determinacions exigides
en la legislació urbanística general i seran tramitats segons el
que s’hi estableix, amb la particularitat que la seva tramitació i
aprovació serà efectuada per la Conselleria d’Habitatge i Obres
Públiques, amb informe previ vinculant de l’ajuntament
respectiu. L’informe esmentat s’emetrà en el termini d’un mes
i s’entendrà emès per silenci positiu en cas contrari.

3. El cost i la realització efectiva de l’execució material i
jurídica de les normes en cada reserva estratègica de sòl
correspondran al propietari-promotor dels terrenys respectius.
En garantia del compliment de l’efectiva execució material i
jurídica en termini, el propietari-promotor prestarà fiança per
import del cent per cent del cost de les obres d’urbanització.

4. La urbanització i l’edificació podran ser simultànies, amb
subordinació únicament al que estableixen els articles 41 i 42
del Reglament de gestió urbanística.

5. En cas d’incompliment dels terminis d’execució assenyalats
en el programa de les normes, la Conselleria d’Habitatge i
Obres Públiques podrà atorgar una única pròrroga.

Transcorreguda aquesta sense que tampoc no s’hagi
completat l’execució, la conselleria podrà fer ús de la garantia
establerta a l’apartat 3 per finalitzar les obres d’urbanització.

6. Una vegada finalitzada l’execució jurídica de les normes,
com també les obres d’urbanització, el propietari dels terrenys
haurà de lliurar i posar a disposició de les administracions a què
es refereix l’article 2 les corresponents parcelAles. Aquestes
administracions procediran immediatament a iniciar els tràmits
oportuns per a l’edificació dels corresponents habitatges de
protecció pública, s’ha de garantir que la urbanització es trobi
totalment finalitzada amb anterioritat a l’ocupació dels
habitatges.

7. En el supòsit que la urbanització i l’execució de tots els
habitatges d’una determinada reserva estratègica de sòl es
realitzi per un mateix promotor, els habitatges de protecció
pública i els de preu taxat s’executaran simultàniament amb els
de preu lliure, i el certificat final d’obra d’aquests darrers no
podrà ser emès fins que no s’hagi atorgat per a igual nombre
d’habitatges de protecció pública i de preu taxat.

8. Una vegada construïts els habitatges de protecció pública, la
seva adjudicació s’efectuarà segons la legislació vigent i,
concretament, als demandants d’habitatge inscrits en el registre
públic regulat pel Decret 90/2005, de 29 de juliol.

Article 6
Habilitació per al desenvolupament reglamentari

S’habilita el Govern de les Illes Balears per al
desenvolupament reglamentari d’aquesta llei.

Disposició transitòria

L’obligació d’adaptació dels planejaments urbanístics
afectats, continguda al número 3 del article 2 de la present llei
no serà d’aplicació per a aquells instruments d’ordenació que a
l’entrada en vigor de la llei tenguin  iniciada  la tramitació de la
seva revisió o adaptació del pla, i hagin superat la seva
aprovació inicial.

Disposició addicional primera

L’habilitació al Govern de les Illes Balears que efectua
aquesta llei per a la creació de les reserves estratègiques de sòl
només podrà ser utilitzada una sola vegada.

Disposició addicional segona

L’índex d’intensitat d’ús residencial del corresponent decret
autonòmic, en el sòl urbà consolidat per la urbanització de les
àrees d’ús residencial, serà de 60 m2 de superfície construïda
mínima per habitatge, sempre que la totalitat de l’edificabilitat
permesa pel planejament municipal per a tal ús, en cada solar,
es destini a construir habitatges de protecció pública de règim
especial o de preu general. 

Disposició final

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

Grup Parlamentari Popular.
Grup Parlamentari Socialista.
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds.
Grup Parlamentari Unió Mallorquina.
Grup Parlamentari Mixt.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3589/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ubicació de la depuradora de Vila a l'illa d'Eivissa.
(Mesa de 23 d'abril del 2008).

Palma, a 23 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 ubicació de la depuradora de Vila a l'illa d'Eivissa.

Interessat a conèixer quina és la política del Govern en
relació amb la ubicació de la depuradora de Vila a l'illa
d'Eivissa, el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de
les Illes Balears en relació amb aquesta qüestió.
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Palma, a 16 d'abril del 2008.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3525/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 391/08, relativa a
evolució del mercat laboral de les Illes Balears. (Mesa de 23
d'abril del 2008).

Palma, a 23 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. 391/08,
relativa a evolució del mercat laboral de les Illes Balears, la
moció següent.

1. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a remetre
a aquest Parlament un programa que reculli tots els projectes
corresponents a la repetidament manifestada inversió de 1.000
milions d’euros durant el 2008, fent-hi constar de cadascun les
actuacions, el pressupost aprovat o previst, les dates d’inici i
finalització que es preveuen i la seva incidència sobre
l’ocupació.

2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
proposar una programació actualitzada del Programa Operatiu
2007-2013, per tal de disposar de major nombre d’actuacions i
més recursos destinats a la reducció de l’atur i a l'afavoriment
de l’ocupació.

3. El Parlament insta el Govern a accelerar les actuacions i
les reunions de les meses de diàleg, negociació i concertació,
per tal de disposar el més aviat possible d’un nou pla
d’ocupació, així com de nous pactes locals per l’ocupació.

4. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
enllestir la posada en funcionament per al curs 2008-2009 del
Centre Nacional de Formació Ocupacional de la Mar i a iniciar,
també enguany, la construcció del Centre Nacional de Formació
Professional Ocupacional de Turisme de Mallorca.

Palma, a 18 d'abril del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3556/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de la plantilla de pediatres. (Mesa de 23 d'abril del
2008).

RGE núm. 3557/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adquisició de S'Ermita. (Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3558/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cessió de la Cambra Agrària de Ferreries. (Mesa de 23 d'abril
del 2008).

RGE núm. 3559/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
centre de salut Es Banyer. (Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3560/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adquisició d'un solar a Alaior. (Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3561/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adquisició d'un solar a Ferreries. (Mesa de 23 d'abril del
2008).

RGE núm. 3562/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centres escolars (Mallorca). (Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3563/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centres escolars (Menorca). (Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3564/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centres escolars (Eivissa). (Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3565/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centres escolars (Formentera). (Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3566/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost del soterrament de la planta de serveis de l'Hospital de
Son Espases. (Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3567/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pacients derivats des dels hospitals de l'IB-Salut a la sanitat
privada. (Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3568/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per evitar que el CSIC surti de la Fundació Caubet
Cimera de Balears. (Mesa de 23 d'abril del 2008).
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RGE núm. 3569/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
català com a requisit o mèrit per treballar a la sanitat pública.
(Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3570/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de les diverses mesures anunciades pel conseller de Salut
a la sessió plenària de dia 15 d'abril del 2008. (Mesa de 23
d'abril del 2008).

RGE núm. 3571/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de l'auditoria lingüística encarregada per la Conselleria
de Salut. (Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3572/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aturada dels treballs del Centre de salut de Sant Jordi a
Eivissa. (Mesa de 23 d'abril del 2008).

Palma, a 23 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst la Conselleria de Salut i Consum ampliar la
plantilla de pediatres al Centre de Salut de Ferreries? En cas
afirmatiu, quan està previst?

Palma, a 17 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el Govern de les Illes Balears adquirir l'espai
natural de S'Ermita en el terme municipal de Ferreries?

Palma, a 17 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria d'Agricultura i Pesca cedir l'edifici
de la Cambra Agrària de Ferreries a l'Ajuntament de Ferreries?

Palma, a 17 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la construcció del nou centre de
salut Es Banyer a Alaior?

Palma, a 17 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin procediment s'ha seguit per a la compra, per part del
Govern de les Illes Balears, d'un solar destinat a construir
habitatge protegit al municipi d'Alaior?

Palma, a 17 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin procediment s'ha seguit per a la compra, per part del
Govern de les Illes Balears, del solar de 1.600 m2 al terme
municipal de Ferreries, destinat a construir habitatge protegit?
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Palma, a 17 de març del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de centres escolars públics i/o concertat de Mallorca
mantenen actualment la jornada partida en el seu horari escolar?
Especificau-ne el nom i el municipi a què pertanyen.

Palma, a 16 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de centres escolars públics i/o concertat de Menorca
mantenen actualment la jornada partida en el seu horari escolar?
Especificau-ne el nom i el municipi a què pertanyen.

Palma, a 16 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.

Quants de centres escolars públics i/o concertat d'Eivissa
mantenen actualment la jornada partida en el seu horari escolar?
Especificau-ne el nom i el municipi a què pertanyen.

Palma, a 16 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de centres escolars públics i/o concertat de
Formentera mantenen actualment la jornada partida en el seu
horari escolar? Especificau-ne el nom i el municipi a què
pertanyen.

Palma, a 16 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.

Quin és el cost de soterrar la planta de serveis de l'Hospital
de Son Espases anunciada pel conseller de Salut per tal de
minimitzar l'impacte sobre el monestir de la Real?

Palma, a 15 de març 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.

Quants pacients han estat derivats des dels hospitals de l'IB-
Salut a la sanitat privada? Indicau-ne el motiu, el nombre i
l'especialitat per hospitals.

Palma, a 15 de març del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions pensa dur a terme el conseller de Salut
per tal d'evitar que el CSIC surti de la Fundació Caubet Cimera
de Balears?

Palma, a 15 de març del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el conseller de Salut que el català ha de ser un requisit
o un mèrit per treballar a la sanitat balear?

Palma, a 15 de març 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.

Quin cost tendran totes les iniciatives i mesures anunciades
pel conseller de Salut a la sessió plenària de dia 15 d'abril del
2008? En quina data està prevista la seva realització? Indicau el
cost i la data per a cadascuna de les iniciatives anunciades.

Palma, a 15 de març 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.

Quin cost ha tengut l'auditoria lingüística encarregada per la
Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears que fou
anunciada pel conseller de Salut a la sessió plenària de dia 15
d'abril del 2008?

Palma, a 15 de març 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.

Per quina raó no s'han aturat els treballs a l'obra del centre
de salut de Sant Jordi, actualment en construcció a l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 15 de març del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3630/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a repartiment
dels fons estatals. (Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3637/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a control de les despeses a l'administració
autonòmica. (Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3641/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
contaminació atmosfèrica. (Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3642/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solar que
allotjarà la seu judicial d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 23
d'abril del 2008).

RGE núm. 3643/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunions dels batles amb entitats ciutadanes o sindicats.
(Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3644/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proliferació de "Lagarta Peluda" a Menorca. (Mesa de 23
d'abril del 2008).

RGE núm. 3645/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incompliment dels acords retributius amb el sector de
l'educació concertada. (Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3646/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de les previsions de creixement. (Mesa de 23
d'abril del 2008).

RGE núm. 3647/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell de
coneixement del català a l'administració pública. (Mesa de 23
d'abril del 2008).

RGE núm. 3648/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
de la canonada de proveïment a la costa nord. (Mesa de 23
d'abril del 2008).
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RGE núm. 3649/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
del servei especial d'odontologia. (Mesa de 23 d'abril del
2008).

RGE núm. 3650/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Garcias
i Simón, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
hidrològic. (Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3651/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep JUan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. (Mesa de 23 d'abril
del 2008).

Palma, a 23 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.

Tindrà en compte el president del Govern de les Illes
Balears les peticions del president del Consell de Formentera
sobre el repartiment dels fons estatals que rebran les Illes en
compliment de la disposició transitòria novena del nostre
Estatut?

Palma, a 22 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 oral davant Ple.

Considera el Govern suficients els controls sobre les
despeses de representació dels alts càrrecs del Govern de les
Illes Balears, l'administració autonòmica i els ens que en
depenen?

Palma, a 23 d'abril del 2008.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Davant l'aparició de notícies negatives pel que fa a
superacions de contaminants a l'atmosfera de Palma, què farà la
Conselleria de Medi Ambient?

Palma, a 22 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el conseller de Presidència que el solar que està
destinat a allotjar la nova seu judicial dels jutjats d'Eivissa i
Formentera és suficient després de conèixer l'opinió del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears?

Palma, a 22 d'abril del 2008.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el Govern de les Illes Balears que els batles es
reuneixin amb entitats ciutadanes o amb sindicats per tal de
valorar els serveis públics que es presten als ciutadans?

Palma, a 22 d'abril del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està d'acord el conseller de Medi Ambient que la
proliferació de Lagarta peluda a Menorca no constitueix
actualment una plaga que tengui incidència sobre els boscos de
l'illa?

Palma, a 22 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que la consellera d'Educació ha incomplert els acords
retributius amb el sector de l'educació concertada?

Palma, a 22 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, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa el president del Govern de les Illes Balears que es
compliran les previsions de creixement contemplades en els
pressuposts?

Palma, a 22 d'abril del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

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.

Quina opinió li mereix a la consellera d'Interior la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que anulAla
alguns articles del Decret 162/2003, de 5 de setembre,
mitjançant el qual es regula i es redueix el nivell d'exigència del
català per accedir a l'administració autonòmica?

Palma, a 23 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller de Medi Ambient, quan començaran les obres
de la canonada de proveïment a la costa nord al municipi d'Es
Mercadal?

Palma, a 23 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què consisteix l'ampliació del servei especial
d'odontologia per a persones amb discapacitats o malalties
psíquiques que es dispensa a l'Hospital General?

Palma, a 23 d'abril del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

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.

Sr. Conseller de Medi Ambient, en quina fase de redacció es
troba el nou Pla hidrològic de les Illes Balears?

Palma, a 23 d'abril del 2008.
El diputat:
Antoni Garcias i Simón.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comparteix l'HBle. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia la postura adoptada a Viena que estipula la necessitat de
reduir d'aquí a l'any 2020 les emissions de gasos d'efecte
hivernacle entre un 25% i un 40% respecte del nivell de l'any
1990?

Palma, a 7 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3520/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis
sanitaris conveniats a Ciutadella, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 23 d'abril del
2008).

RGE núm. 3573/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en
marxa de residències per a persones majors, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 23 d'abril
del 2008).

RGE núm. 3574/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
d'usuaris a les noves residències de persones majors, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 23
d'abril del 2008).

RGE núm. 3575/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació de
personal de les residències per a persones majors, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 23 d'abril
del 2008).

RGE núm. 3576/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
de la posada en marxa de les noves residències per a persones
majors, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3577/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous
recursos per a persones majors a les Illes Balears, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 23 d'abril
del 2008).

RGE núm. 3578/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de
cobertura de la demanda de persones dependents, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 23 d'abril
del 2008).

RGE núm. 3579/08, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del conseller de Joventut (I), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 23 d'abril
del 2008).

RGE núm. 3580/08, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del conseller de Joventut (II), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 23 d'abril
del 2008).

RGE núm. 3581/08, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del conseller de Joventut (III), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 23 d'abril
del 2008).

RGE núm. 3582/08, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del conseller de Joventut (IV), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 23 d'abril
del 2008).

RGE núm. 3583/08, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del conseller de Joventut (V), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 23 d'abril
del 2008).

Palma, a 23 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 la Comissió no
permanent de Salut.

Quins serveis sanitaris té conveniats l'IB-salut a Ciutadella
i quin és el seu cost?

Palma, a 15 d'abril del 2008.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines residències per a persones majors s'han posat en
marxa a dia d'avui d'entre les que es varen adjudicar durant la
passada legislatura a través del Consorci de Recursos
Sociosanitaris de Mallorca?

Palma, a 18 d'abril del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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



1096 BOPIB núm. 38 -  25 d'abril del 2008

Quin nombre d'usuaris ocupen actualment les noves
residències per a persones majors que s'han posat en marxa a dia
d'avui d'entre les que es varen adjudicar a través del Consorci de
Recursos Sociosanitaris de Mallorca?

Palma, a 18 d'abril del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina dotació de recursos humans hi ha a dia d'avui a les
noves residències per a persones majors que s'han posat en
marxa a hores d'ara d'entre les que es varen adjudicar a través
del Consorci de Recursos Sociosanitaris de Mallorca?

Palma, a 18 d'abril del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa la consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració de la posada en marxa a dia de les noves
residències per a persones majors adjudicades a la passada
legislatura a través del Consorci de Recursos Sociosanitaris de
Mallorca?

Palma, a 18 d'abril del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes infraestructures i de quin tipus considera la
consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració que seran
necessàries a les Illes Balears per atendre la demanda de les
persones dependents?

Palma, a 18 d'abril del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nivell de cobertura actual de la demanda de les
persones dependents a través d'infraestructures i recursos
socials?

Palma, a 18 d'abril del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el Govern modificar la Llei reguladora del
Consell de la Joventut de les Illes Balears?

Palma, a 15 d'abril del 2008.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el conseller de Joventut i Esports el
funcionament de l'Oficina d'Emancipació Jove de la Direcció
General de Joventut?

Palma, a 15 d'abril del 2008.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té el Govern previsió d'ampliar o innovar el programa
d'hàbits saludables per al curs 2008-2009?
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Palma, a 15 d'abril del 2008.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa la Conselleria d'Esports i Joventut traspassar al
Consell Insular de Mallorca els mitjans econòmics, humans i
materials per tal que pugui exercir les competències de joventut
que li atribueix l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears?

Palma, a 15 d'abril del 2008.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa la Conselleria d'Esports i Joventut dur a terme
la IV edició de la Fira Futur Jove?

Palma, a 15 d'abril del 2008.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3440/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació d'un jutjat de primera instància i instrucció
a Formentera, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, pel procediment d'urgència. (Mesa
de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3504/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a ajuda a la creació de la cooperació agrícola i ramadera de
Formentera, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 23 d'abril del 2008).

RGE núm. 3505/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a regulació de la pesca submarina a Formentera, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 23 d'abril
del 2008).

Palma, a 23 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i General i li sigui aplicat el procediment
d'urgència.

És necessari que la tramitació d'aquesta proposició no de llei
es realitzi per la via d'urgència, atès que la creació d'un jutjats
propis a Formentera ha estat una reivindicació històrica
defensada per tots els sectors socials i polítics de les Balears, i
no es pot dilatar més en el temps aquesta qüestió ja que la
situació actual és insostenible.

Així, és responsabilitat d'aquest parlament donar l'adequat
impuls a aquesta qüestió que ja du massa temps enquistada, el
que suposa una càrrega per als jutjats d'Eivissa i un perjudici per
als ciutadans de Formentera.

Exposició de motius

La Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta
judicial estableix uns determinats requisits per a la creació de
nous jutjats, essent aquesta una redacció que comporta que l’illa
de Formentera no pugui comptar amb jutjats propis.

Vist això, és pacífica la coincidència de tots els grups que
conformen el Parlament de les Illes Balears en relació a la
necessitat de crear un Jutjat de Primera Instància i Instrucció a
l’illa de Formentera. Aquesta necessitat s’ha tornat imperiosa,
tenint en compte que la població de Formentera, com la d’altres
indrets de les illes, ha evolucionat cap una societat de relacions
més complexes i amb indubtables canvis demogràfics que sens
dubte comporten un major nivell de litigiositat que ja no queda
cobert amb la tutela judicial donada en seu dels Jutjats
d’Eivissa. A més, el fet que els formenterers s’hagin de
desplaçar a Eivissa per dur a terme qualque gestió o acte judicial
comporta, més que una simple incomoditat, una càrrega afegida.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a impulsar la revisió de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de
demarcació i planta judicial, amb la finalitat de crear un nou
partit judicial a l’illa de Formentera, a l’efecte de situar un jutjat
propi de primera instància i instrucció en aquesta illa i mentre
s’arriba a aquest objectiu, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a recaptar de manera immediata
els estudis tècnics jurídics pertinents dels que derivin en breu
temps propostes concretes de cara a millorar l’estructura i
funcionament de l’administració de justícia en relació als
ciutadans i a les ciutadanes de Formentera.
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Palma, a 14 d'abril del 2008.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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'Economia.

Exposició de motius

La millor promoció turística que pot fer l’illa de Formentera
és mitjançant el manteniment i la recuperació de la nostra
agricultura, fet que hauria de permetre recuperar els nostres
camps i paisatges alhora que potenciava una indústria autòctona
complementària al turisme, gran motor de la nostra economia.

A la passada legislatura de des les diferents administracions
es van donar diverses passes per iniciar aquesta política a
Formentera i es van impulsar mesures per afavorir aquesta
aposta. Així ho demostra la posada en marxa de l’escorxador
municipal, la creació dels segells “Carn de Formentera” i “Vi de
la terra”, el projecte per aprofitar les aigües residuals per al reg
i el suport econòmic a l’Associació de Ramaders de Formentera
per contractar una veterinària, comprar un cotxe, o per ajudar a
comprar un terreny allà on ubicar-hi la futura cooperativa.

Tot aquest esforç econòmic de les administracions s’ha fet
gràcies sobretot a l’empenta d’un grup de ramaders de l’illa que
vol tornar crear, després d’un any d’inactivitat, la Cooperativa
agrícola i ramadera de Formentera.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt presenta
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que mitjançant una ajuda extraordinària o un conveni
puntual es doni suport econòmic i tècnic al Consell de
Formentera per a la implantació i refundació de la Cooperativa
agrícola i ramadera de Formentera. 

Palma, 16 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Exposició de motius

A la darrera legislatura, des del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera es va començar una tasca molt important per arribar
a un consens entre l’administració insular, les associacions de
pesca submarina i les confraries de pescadors per regular la
pesca submarina a les aigües d’Eivissa i Formentera.

L’any 2007 el principi d’acord al que varen arribar els
principals actors de les Pitiüses en aquesta matèria es van enviar
a la Conselleria d’Agricultura i Pesca, sense que fins ara s’hagi
publicat l’ordre per regular la pesca submarina.

Tots hem de ser conscients que qualsevol tipus de pesca
sense cap tipus de regulació ni control pot afectar de forma molt
greu el nostre ecosistema submarí.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Mixt presenta
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finalitzar urgentment la regulació de la pesca
submarina a Formentera, amb el con sens del Consell de
Formentera, la Confraria de Pescadors de Formentera i les
associacions de pesca submarina i de pesca esportiva.

Palma, 16 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 1951/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
despesa del centre de salut de Cap de Creus a Menorca.
(BOPIB núm. 33 de 14 de març del 2008).

Hi ha una partida pressupostària assignada per afrontar
les despeses del centre de salut de Cap de Creus a Menorca?
Quina quantitat s'assignarà per a la construcció de l'esmentat
centres?
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No hi ha cap partida pressupostària per a aquest centre.

Palma, 10 d'abril del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 1958/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a desplaçaments
de malalts a Son Dureta. (BOPIB núm. 33 de 14 de març del
2008).

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

Millorar les condicions de pacients i acompanyants en els
seus desplaçaments és un objectiu prioritari per a aquesta
legislatura a causa de la manca d'iniciatives en aquest sentit
durant els últims anys.

Palma, 10 d'abril del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 1959/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a centres
de salut al barri de Sa Colomina. (BOPIB núm. 33 de 14 de
març del 2008).

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

Fer realitat el nou centre de salut de Vila és una prioritat de
la Conselleria de Salut a causa de la paralització d'aquests
últims anys en la seva execució. La Direcció General de
Planificació Econòmica i la Gerència de l'àrea de salut d'Eivissa
i de Formentera han mantingut diferents encontres amb
l'Ajuntament de Vila perquè l'inici dels tràmits per a la cessió
del solar es produeixi de forma imminent.

Palma, 10 d'abril del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 1960/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
coordinador del 061 a Eivissa. (BOPIB núm. 33 de 14 de març
del 2008).

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

Actualment la Gerència del 061 està valorant les persones
que considera més adequades per al càrrec, i espera que en les
pròximes setmanes es podrà comptar amb un nou coordinador
del 061 a Eivissa.

Palma, 10 d'abril del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 2205/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a plantilla de la
Policia Local de Formentera. (BOPIB núm. 34 de 28 de març
del 2008).

Nombre de places vacants i categoria professional de
cadascuna a la plantilla del cos de Policia Local de
Formentera.

D'acord amb el que s'estableix al Decret 51/2004, de 4 de
juny, pel qual es regula el registre general de dades dels
membres integrants dels cossos de Policia Local, de la resta de
membres que prestin serveis de vigilància i custòdia i dels
cossos de Policia Local dels ajuntaments de les Illes Balears, li
comunico que les dades que figuren en els registres de la
Direcció General d'Interior relatives a la plantilla de la Policia
Local de Formentera són les que es relacionen en el llistat
següent:

Oficial   1
Policia   8
Policia auxiliar turístic   4
2a activitat amb destí   1
Total 14
Places dotades 17

Palma, 4 d'abril del 2008.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3522/08, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2008, conformement amb l'establert a l'article 175
del Reglament de la Cambra, admet a tràmit  l'escrit esmentat,
que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal de retre comptes de l'informe sobre la selecció
de personal de la Fundació Balears a l'Exterior.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 3584/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2008, conformement amb l'establert a l'article 175
del Reglament de la Cambra, admet a tràmit  l'escrit esmentat,
que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre el procediment de selecció de
personal de la Fundació Balears a l'Exterior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 3585/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2008, conformement amb l'establert a l'article 175
del Reglament de la Cambra, admet a tràmit  l'escrit esmentat,
que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, per tal
d'informar sobre les previsions i les propostes del Govern per a
l'ordenació i la millora del Port de Fornells.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 3586/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2008, conformement amb l'establert a l'article 175
del Reglament de la Cambra, admet a tràmit  l'escrit esmentat,
que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, per tal
d'informar sobre les actuacions previstes pel Govern a la zona
de Cala'n Busquets del Port de Ciutadella.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 3587/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2008, conformement amb l'establert a l'article 175
del Reglament de la Cambra, admet a tràmit  l'escrit esmentat,
que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Treball i Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
per tal d'informar sobre el Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
RGE núm. 3588/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2008, conformement amb l'establert a l'article 175
del Reglament de la Cambra, admet a tràmit  l'escrit esmentat,
que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Treball i Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
per tal d'informar sobre l'Observatori de Treball de les Illes
Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita

RGE núm. 3023/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3521/08,
de la diputada Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, i accepta la retirada de la pregunta
esmentada, relativa a drets lingüístics a l'IB-Salut, publicada al
BOPIB núm. 36, d'11 d'abril d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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