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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 392/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Presidència, Albert Moragues i Gomila.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina; l'Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr.
Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Antoni
Serra i Torres i Albert Moragues i Gomila.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 30 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 22

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3296/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subvenció per a la redacció dels plans
directors sectorials de comerç al Consell d'Eivissa i al Consell
de 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 de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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 22

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3480/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a integració de persones amb
discapacitat. (BOPIB 37 d'18 d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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 22

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3486/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres del nou
Hospital d'Eivissa. (BOPIB 37 d'18 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 30 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 22

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3487/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a centre de Salut a Es Molinar.
(BOPIB 37 d'18 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 30 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 22

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3500/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a Llei
del sòl. (BOPIB 37 d'18 d'abril del 2008).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació
del Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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 22

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3481/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a drets dels usuaris del transport marítim.
(BOPIB 37 d'18 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 30 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 22

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3485/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericordia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rellevància de les emissions
esportives d'equips de Menorca per IB3. (BOPIB 37 d'18 d'abril
del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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 22

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3465/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Marian Suárez i Ferreiro, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a senyalització del parc natural de
Ses Salines. (BOPIB 37 d'18 d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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 22

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3478/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a planta asfàltica de les
autovies d'Eivissa. (BOPIB 37 d'18 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 30 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 22

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3483/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a negociació en relació amb el
desenvolupament del Pla d'escoletes. (BOPIB 37 d'18 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 30 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 22

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3479/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria de subvencions
per a organitzacions no governamentals. (BOPIB 37 d'18 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 30 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 22

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3482/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
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Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a desestacionalització
turística. (BOPIB 37 d'18 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 30 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3488/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a soterrament de les línies de tren
a Inca. (BOPIB 37 d'18 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 30 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril del 2008, rebutjà l'Esmena a la totalitat amb text
alternatiu RGE núm. 2403/08,  del Grup Parlamentari Popular
a la Proposició de llei RGE núm 3251/07, del Consell Insular de
Mallorca, relativa a modificació de la Llei 23/2006, de
capitalitat de Palma de Mallorca. (BOPIB núm. 22 de 30 de
novembre del 2007).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

d'abril del 2008, rebutjà la Moció RGE núm. 3386/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a polítiques desenvolupades per
la Fundació Balears a l'exterior. (BOPIB núm. 37 de 18 d'abril
del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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. 3484/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 d'abril del 2008, fou ajornada, atesa la petició del Govern
RGE núm. 3529/08, la pregunta esmentada, presentada per
l'Hble. Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a persones que treballen al Consell de Mallorca sense
estar assegurades (BOPIB núm. 37, de 18 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3785/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a grau d'execució de la Llei de dependència, a
tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 30 d'abril del
2008).

Palma, a 30 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre el grau d'execució de la Llei de dependència.

Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Popular, atesa la necessitat de conèixer quin
és el posicionament del Govern al respecte, solAlicita l'aplicació
del procediment d'urgència a aquesta iniciativa.

Ateses les diverses notícies aparegudes en relació amb el
grau de compliment de la Llei de dependència, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb les actuacions i polítiques portades a terme per
l'executiu autonòmic, per tal de fer efectiu el compliment de
l'esmentada llei.

Palma, a 28 d'abril del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3718/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 392/08, relativa a
situació de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de 30 d'abril del 2008).

Palma, a 30 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. 392/08,
relativa a situació de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes
Balears, IB3, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un pla economicofinancer de contenció
que faci possible l’eficàcia i l'eficiència en la gestió
pressupostària de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears i que estableixi les prioritats en les despeses.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la determinació d’un pla d’explotació
de productes audiovisuals i publicitat que faci viable el màxim
d’autonomia possible dels mitjans públics gestionats per l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’establiment d’un pla de captació
d’idees i nous productes que facin possible la diversificació
d’IB3 a l’hora de contractar productores proveïdores.

4. El Parlament de les Illes Balears insta l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a redefinir productes
audiovisuals i a crear-ne d’altres que facin possible ampliar el
perfil de l’audiència dels mitjans públics gestionats per
l’esmentat ens públic.

Palma, a 25 d'abril del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3661/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport
marítim (I). (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3662/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport
marítim (II). (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3663/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport
marítim (III). (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3664/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport
marítim (IV). (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3665/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport
marítim (V). (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3666/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compra de
finques. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3667/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajudes de la
renda bàsica d'emancipació (I). (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3668/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajudes de la
renda bàsica d'emancipació (II). (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3669/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajudes de la
renda bàsica d'emancipació (III). (Mesa de 30 d'abril del
2008).

Palma, a 30 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa el Govern de les Illes Balears efectuar la
declaració d'interès públic del servei de transport marítim entre
Formentera i Eivissa reclamat pel Consell de Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa donar suport el Govern de les Illes Balears al
Consell de Formentera si aquest decideix crear una naviliera
pública per donar un servei de transport marítim que, segons el
Consell no donen les empreses privades?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears que l'actual freqüència
d'horaris de les companyies que operen en el servei de transport
marítim entre Formentera i Eivissa és l'adequat?

Palma, a 23 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 escrita.

Pensa el Govern de les Illes Balears continuar finançant
durant tota la legislatura el trajecte de transport marítim de les
06,00 h entre Formentera i Eivissa i de les 21,30 h d'Eivissa a
Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa el Govern de les Illes Balears fer compatible la
declaració d'interès públic del servei de transport marítim entre
Formentera i Eivissa reclamada pel Consell de Formentera amb
la sentència de la sala tercera del Tribunal Suprem de 16
d'octubre del 2001?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines finques té pensat comprar el Govern de les Illes
Balears a Formentera aquesta legislatura?

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

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.
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Quantes ajudes de la renda bàsica d'emancipació s'han
registrat a Formentera des del primer de gener del 2008 fins al
30 d'abril?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes ajudes de la renda bàsica d'emancipació s'han
aprovat a Formentera des del primer de gener del 2008 fins al
30 d'abril?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes ajudes de la renda bàsica d'emancipació s'han pagat
a Formentera des del primer de gener del 2008 fins al 30 d'abril?

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

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3792/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
subvencions a les federacions esportives. (Mesa de 30 d'abril
del 2008).

RGE núm. 3793/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a tasca divulgativa i formativa des de
l'ODDM. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3795/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
campanya de reforestació. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3796/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
depuradora sud de Ciutadella. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3797/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
condicions d'aigua apta per al reg. (Mesa de 30 d'abril del
2008).

RGE núm. 3798/08, de l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
a PIMES. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3799/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis a
l'EBAP. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3805/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plaga de
borns. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3806/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncia de
la clàusula del Conveni de carreteres del 2007 que obligava a
renunciar al conveni anterior. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3807/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament
de la notícia de la sentència de l'Audiència Nacional relativa
al Conveni de carreteres a IB3 Televisió. (Mesa de 30 d'abril
del 2008).

RGE núm. 3808/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incompliment del Conveni de carreteres. (Mesa de 30 d'abril
del 2008).

RGE núm. 3809/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sentència de l'Audiència Nacional sobre el Conveni de
carreteres. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3812/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
durant la temporada turística. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

Palma, a 30 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 oral davant Ple.

Quines línies de subvencions adreçades a les federacions
esportives de les Illes Balears té previstes la Conselleria
d'Esports i Joventut?
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Palma, a 29 d'abril del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.

Quina tasca divulgativa i formativa es fa des de l'ODDM, en
la defensa dels drets dels menors?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

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.

Com està la campanya de reforestació que ha dut a terme la
Conselleria de Medi Ambient?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

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.

Compleix l'afluent de la depuradora sud de Ciutadella la
normativa d'abocaments?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

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.

Està obligada l'Agència Balear de l'Aigua a complir amb les
condicions d'aigua apta per al reg o és responsabilitat del
concessionari?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Davant el previsible alentiment de l'activitat econòmica,
s'han previst línies d'ajudes a PIMES i emprenedors?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
La diputada:
Anna Crespí i Prunés.

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.

Quins canvis pensa introduir a l'Escola Balear
d'Administració Pública (EBAP) per tal d'aplicar a aquest
organisme la reorientació anunciada en la presentació de les
línies estratègiques de la Conselleria d'Interior?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep M Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha establert la Conselleria de Medi Ambient
per tal de frenar la plaga de borns a les platges de les Illes en
plena temporada turística?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa l'Hble. Sr. Conseller de Presidència solAlicitar als
consells insulars que denunciïn la clàusula del Conveni de
carreteres de setembre del 2007 que obligava a renunciar als
convenis anteriors?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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.

Com valora l'Hble. Sr. Conseller de Presidència el
tractament de la notícia que va fer IB3 Televisió després de
conèixer la sentència de l'Audiència Nacional que declara
l'incompliment dels convenis de carreteres per part del Ministeri
de Foment?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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.

Pensa l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres Públiques
defensar els ciutadans de les Illes Balears després que
l'Audiència Nacional hagi declarat l'incompliment dels convenis
de carreteres per part del Ministeri de Foment i la plena
vigència d'aquests?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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

Quina opinió li mereix al Molt Hble. Sr. President del
Govern de les Illes Balears la sentència de l'Audiència Nacional
sobre els convenis de carreteres?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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.

Quina opinió li mereix a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme
que es realitzin obres durant els mesos de temporada turística?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3726/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a motius pels quals la convocatòria per a l'any 2008 per a
programes adreçats a donar suport a activitats en matèria de
dona encara no ha estat publicada, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3727/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informes d'impacte de gènere, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3728/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a servei d'infosex durant l'any 2007, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3729/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocol d'actuació sanitària de violència de gènere a la
nostra comunitat autònoma, a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3730/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocol d'actuació en les agressions sexuals, a contestar
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 30 d'abril
del 2008).

RGE núm. 3731/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació del protocol d'agressions sexuals, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 d'abril
del 2008).
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RGE núm. 3732/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis amb les companyies de baix cost, a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3733/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció diferenciada de cadascuna de les Illes, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3734/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització
del Palau de Congressos de Santa Eulàlia, a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3735/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme de
creuers i ordenació del Port d'Eivissa, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 30 d'abril del 2008).

Palma, a 30 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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

La convocatòria anual per al foment de la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes i els programes adreçats a
donar suport al moviment associatiu a dones i a la seva
participació social, encara no ha estat publicada, per quines
raons?

Palma, a 24 d'abril del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En els projectes de llei presentats al Parlament de les Illes
Balears i en totes les normes dictades per les distintes
administracions és preceptiu adjuntar un informe sobre el seu
impacte de gènere, elaborat per l'Institut Balear de la Dona,
quan té previst el Govern presentar els esmentats informes?

Palma, a 24 d'abril del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració li mereix el servei d'informació i orientació
sexual de l'Institut Balear de la Dona amb l'objectiu de donar
resposta a qualsevol qüestió relacionada amb la sexualitat
durant el passat any 2007?

Palma, a 24 d'abril del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

El ple de la Comissió INterterritorial del Sistema Nacional
de Salut va aprovar el desembre del 2006 el Protocol comú per
a l'actuació sanitària envers la violència de gènere, quin frau
d'implantació té als centres d'atenció primària i als hospitals de
la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 24 d'abril del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

El març del 2007 es va firmar el Protocol d'actuació en cas
d'agressions sexuals, quina valoració en fa el conseller de Salut
ja que es va optar perquè fos l'Hospital Clínic Universitari de
Son Dureta l'únic centre de referència?

Palma, a 24 d'abril del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El març del 2007 es va firmar el Protocol d'actuació en cas
d'agressions sexuals, quina valoració fa la consellera d'Afers
Socials de la seva implantació i aplicació?

Palma, a 24 d'abril del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants convenis té subscrits el Govern de les Illes Balears
amb companyies de baix cost a fi de promoure la
desestacionalització a les illes d'Eivissa i Menorca?

Palma, a 24 d'abril del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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 la Comissió de
Turisme.

Quines activitats promocionals té previst dur a terme la
Conselleria de Turisme a fi de fer una promoció diferenciada a
cada illa?

Palma, a 24 d'abril del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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 la Comissió de
Turisme.

Pensa colAlaborar econòmicament la Conselleria de Turisme
amb la finalització del Palau de Congressos de Santa Eulàlia
(Eivissa)?

Palma, a 24 d'abril del 2008.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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 la Comissió de
Turisme.

Creu l'Hble. Sr. Conseller de Turisme que és positiu invertir
en promoció per ampliar el turisme de creuers sense que es porti
a terme l'ordenació del Port d'Eivissa?

Palma, a 24 d'abril del 2008.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3751/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solAlicitud al Consell Superior d'Esports de la
subvenció del cent per cent del cost dels desplaçaments dels
equips i esportistes de Balears a la península i a les Illes
Canàries per participar en competicions esportives estatals. 
(Mesa de 30 d'abril del 2008).

Palma, a 30 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

A la passada legislatura, el Govern de les Illes Balears va fer
una passa històrica en el finançament del transport dels
esportistes balears. D’una banda es va resoldre el tema dels
desplaçaments interinsulars per assistència a competicions
oficials i de l’altra també s’aconseguí que el Govern central,
mitjançant el Consell Superior d’Esports, financés el 50% del
cost dels desplaçaments a la península i a Canàries per
participar a competicions oficials d’àmbit estatal.
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Aquesta qüestió és vital per al bon desenvolupament de
l’esport balear, ja que garanteix que els esportistes de les
categories juvenil, júnior, sènior i absoluta de qualsevol
federació balear puguin participar en condicions d’igualtat a les
competicions dels seus respectius calendaris oficials.

L’administració de la CAIB és la competent en el foment de
l’esport d’alt nivell i consideram que ha de continuar prioritzant
el tema dels desplaçaments i realitzant tots els esforços
necessaris perquè el CSD -organisme que ha de possibilitar als
esportistes dels territoris insulars la participació en les
competicions esportives d’àmbit estatal no professionals-
subvencioni el cent per cent del cost dels desplaçaments dels
equips i esportistes balears que participin en lligues d’àmbit
estatal i en competicions oficials a la península o a les Canàries.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar al Consell Superior d’Esports la
subvenció del cent per cent del cost dels desplaçaments dels
equips i dels esportistes balears a la península i a les Illes
Canàries, quan participin en competicions esportives oficials no
professionals d’àmbit estatal.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda que el Govern de
les Illes Balears, per fer efectiu el pagament del cost dels
desplaçaments esmentats, emprarà el mateix sistema que ara
utilitza per bonificar els desplaçaments interinsulars, és a dir,
convenis entre la Conselleria d’Esports i Joventut del Govern de
les Illes Balears i les federacions esportives de les Illes Balears,
amb la colAlaboració de l’Agrupació Empresarial de les
Agències de Viatges (AVIBA), ja que aquest sistema garanteix
que tots els esportistes es beneficiïn de l’ajuda i el control
efectiu del pagament dels desplaçaments.

Palma, a 25 d'abril del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3752/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforma de la Llei d'arrendaments urbans, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 30 d'abril
del 2008).

Palma, a 30 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

Exposició de motius

L’oferta turística a les Illes Balears ha experimentat els
darrers anys un seguit de variacions impulsades pels canvis
d’usos de la demanda cap a un augment del denominat turisme
residencial que es realitza fora de l’oferta d’allotjament
tradicional. Aquesta nova modalitat ha tingut el seu reflex més
conegut en els habitatges turístics de vacances, la realitat dels
quals ja es contemplava a través dels diferents decrets i
iniciatives legislatives aprovades pel Parlament de les Illes
Balears (Llei de comercialització d’estades a habitatges turístics
de vacances, de març del 2005).

Tot i això, juntament a l’oferta contemplada en el marc dels
habitatges turístics de vacances -habitatges unifamiliars aïllats,
existeixen altres tipus d’habitatges que es dediquen parcialment
o totalment a una comercialització de tipus turístic allà on es
donen tres circumstàncies conjuntament o de forma individual:
comercialització a través de canals turístics, prestació de serveis
turístics, o lloguer reiterat de temporada o períodes curts de
temps.

Aquest tipus d’oferta suposa “de fet” en moltes ocasions un
lloguer d’ús turístic emparat, al conjunt del territori espanyol,
per la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) i en no contemplar
la legislació estatal l’ús turístic dels lloguers, s’impossibilita un
control adequat d’aquest tipus d’oferta turística, d’impossible
quantificació actualment des del punt de vista turístic
(condicions d’ús, assegurança, d’instalAlacions...), cosa que
incideix negativament a la competència front altres tipus
d’allotjament ja regulats, a la millora de la quantitat de l’oferta
i a la seguretat jurídica de prestació de serveis als turistes
usuaris d’aquests habitatges.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar les mesures legislatives necessàries per a la reforma
de la Llei d’arrendaments urbans, de tal manera que defineixi
clarament el concepte de lloguer de temporada, acotant de
forma específica el lloguer d’ús turístic perquè les comunitats
autònomes puguin exercir les seves competències en aquesta
matèria.

Palma, a 22 d'abril del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 1694/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a pressió
assistencial dels metges d'atenció primària. (BOPIB núm. 32
de 29 de febrer del 2008).

Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels diputats i de les diputades.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 1767/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
contracte de Quatre Vents Comunicació. (BOPIB núm. 33 de
14 de març del 2008).

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

El cost des de l'1 de gener fins a aquesta data del servei de
premsa i comunicació amb l'empresa 4 Vents Comunicació e's
de 5.034,40 euros, IVA inclòs.

La partida pressupostària imputada és publicitat i
propaganda (6/41201/22602/00).

Palma, 16 d'abril del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 1768/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
pacients de Menorca derivats a la Clínica Menorca de
Ciutadella. (BOPIB núm. 33 de 14 de març del 2008).

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

Les dades de què disposem són totals i els pacients no estan
desglossats per municipis.

El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 1769/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
demora mitjana per a consultes de neurologia. (BOPIB núm.
33 de 14 de març del 2008).

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

La demora mitja del servei de consultes de neurologia és de
36,4 dies.

El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 1770/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
demora mitjana per a consultes de cardiologia. (BOPIB núm.
33 de 14 de març del 2008).

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

La demora mitja del servei de consultes de cardiologia és de
32,6 dies.

El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 1771/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
demora mitjana per a consultes d'endocrinologia. (BOPIB
núm. 33 de 14 de març del 2008).

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

La demora mitja del servei de consultes d'endocrinologia és
de 37,1 dies.

El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 1952/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a plantilla de
pediatres i metges de família (I). (BOPIB núm. 33 de 14 de
març del 2008).

A quina partida pressupostària es contempla l'augment de
plantilla de pediatres i metges de família del centre de salut
Canal Salat de Ciutadella?
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No s'ha produït cap augment de plantilla de pediatres i
metges de família al centre de salut Canal Salat de Ciutadella.

Palma, 16 d'abril del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 1953/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a plantilla de
pediatres i metges de família (II). (BOPIB núm. 33 de 14 de
març del 2008).

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

A la data de formulació d'aquesta pregunta l'augment de
plantilla de pediatres i metges de família per al centre de salut
de Canal Salat de Ciutadella no està aprovat.

Palma, 16 d'abril del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 1954/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a plantilla de
pediatres i metges de família (III). (BOPIB núm. 33 de 14 de
març del 2008).

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

En data 28 de febrer hi havia 3 pediatres que feien feina al
centre de salut Canal Salat de Ciutadella.

El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 1955/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a plantilla de
pediatres i metges de família (IV). (BOPIB núm. 33 de 14 de
març del 2008).

Quin nombre de pacients té adscrits cada pediatre del
centre de salut Canal Salat de Ciutadella? Indicar-ho per
pediatre.

Pediatre 07/08301-1 1.565
Pediatre 07/03555-7 1.506
Pediatre 07/01483-5 1.413

Palma, 16 d'abril del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 1956/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a plantilla de
pediatres i metges de família (V). (BOPIB núm. 33 de 14 de
març del 2008).

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

En data 28 de febrer del 2008 hi treballaven 13 metges de
família i 3 pediatres.

Palma, 16 d'abril del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 1957/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a plantilla de
pediatres i metges de família (VI). (BOPIB núm. 33 de 14 de
març del 2008).

Quin nombre de pacients té adscrit cada metge de família
del centre de salut Canal Salat de Ciutadella?

07/03955-2 1.903
30/06252-0 1.862
08/10576-0 1.397
07/04450-2 1.871
07/04866-4 2.014
07/02008-8 2.053
07/01948-2 1.984
J 07/01827-7 1.777
07/04444-5 1.934
07/02645-6 1.991
20/07085-4 1.730
07/02637-7 1.865
07/01934-6 2.060

Palma, 16 d'abril del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 1962/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a cost d'accions
d'esports. (BOPIB núm. 33 de 14 de març del 2008).

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

Les despeses de producció del partit Mallorca-Getafe foren
de 32.193 euros. Per raons de confidencialitat no es pot
informar del cost d'adquisicions dels drets d'emissió; no obstant
això, us indicam que estan dins els termes raonables d'aquests
tipus de partits.
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Santa Ponça, 17 d'abril del 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 1963/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a cost de promoció
d'esports. (BOPIB núm. 33 de 14 de març del 2008).

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

Durant el mes de març les despeses de creativitat i
insercions publicitàries relacionades amb l'esport han estat de
3.403,44 euros, IVA inclòs.

Santa Ponça, 17 d'abril del 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 2996/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a audiències
dels informatius d'IB3 Televisió. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril
del 2008).

Atenent la importància dels espais informatius en la nostra
televisió pública, s'ha pogut observar cap canvi en l'audiència
d'aquests espais al llarg dels últims mesos?

Els espais informatius d'IB3 Notícies matí, Notícies migdia,
Notícies vespre i Notícies nit s'han consolidat com a espais de
referència a la graella d'IB3 i dins les preferències dels illencs
a l'hora d'informar-se sobre els esdeveniments que tenen lloc
dins i fora de les Illes Balears.

En el document que s'adjunta trobarem la mitjana
d'audiència dels espais informatius.

Santa Ponça, 17 d'abril del 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels diputats
i les diputades.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 2997/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a esport
femení a IB3. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

S'aplica algun tipus de discriminació positiva de cara a
consolidar els equips esportius femenins a la televisió pública
de les Illes Balears?

Fins a dia d'avui hem ofert cinc partits de lliga femenina de
bàsquet i un de superlliga de voleibol femenina. Els informatius
ofereixen informació gairebé diària de l'EBE Promociones Puig
d'en Valls d'Eivissa i resums dels partits del Valeriano Allés de
Menorca i l'Ícaro Palma de superlliga femenina. El programa
Total Esport, a més d'oferir resums dels partits i reportatges
d'aquests tres equips, informa de les actuacions dels equips
illencs de lliga femenina 2 i ofereix reportatges de les
esportistes més destacades del moment. També el programa
Pick and Roll ofereix informació del Puig d'en Valls.

Aquest seguiment és superior al que fan les altres televisions
autonòmiques dels equips esportius femenins.

Santa Ponça, 17 d'abril del 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 3025/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a debat
Zapatero-Rajoy a IB3 Televisió. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril
del 2008).

Per què va jugar IB3 a potenciar el bipartidisme
transmetent el debat entre els candidats Zapatero i Rajoy a les
passades eleccions generals espanyoles?

IB3 Televisió no va jugar a potenciar el bipartidisme amb la
transmissió del debat entre els candidats Zapatero i Rajoy,
només va atendre el seu caràcter de servei públic i va oferir un
programa que era d'alt interès per als ciutadans de les Illes
Balears, d'acord amb la Junta Electoral. No ha estat organitzat
per IB3 Televisió.

Santa Ponça, 21 d'abril del 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta escrita

per a la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Assumptes Socials RGE núm. 229/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3701/08,
presentat per la diputada Hble. Sra. Isabel C. Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, pel qual es demana
que la pregunta esmentada, relativa a mesures de conciliació per
a personal funcionari (BOPIB núm. 28, d'1 de febrer
d'enguany), passi a ser tramitada com a pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

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

la Proposició no de llei RGE núm. 2319/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2008, admet a tràmit els escrits RGE núm.
3722/08 i 3754/08, presentats pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, en el sentit que la proposició no de llei esmentada,
relativa a reconeixement dels nostres padrins (BOPIB núm. 35,
de 4 d'abril d'enguany), passi a ser tramitada en el si de la
Comissió d'Assumptes Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Rectificació del títol de la Pregunta amb solAlicitud de

resposta oral davant la Comissió no permanent de Salut RGE
núm. 2783/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3725/08,
presentat per la diputada Hble. Sra. Antònia Gener i Bosch, del
Grup Parlamentari Popular, i és dóna per assabentada de la
rectificació del títol de la pregunta esmentada (BOPIB núm. 35,
de 4 d'abril d'enguany), que passa a ser el següent: Servei de
tractament de quimioteràpia al centre de salut de Canal Salat de
Ciutadella de Menorca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió no permanent de Salut RGE núm. 2781/08.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3653/08,
presentat per la diputada Hble. Sra. Antònia Gener i Bosch, del
Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de la pregunta
esmentada, relativa a mobbing a l'Hospital Mateu Orfila
(BOPIB núm. 35, de 4 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió no permanent de Salut RGE núm. 3520/08.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3721/08,
presentat pel diputat Hble. Sr. Miquel Gascón i Mir, del Grup
Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de la pregunta
esmentada, relativa a serveis sanitaris amb conveni a Ciutadella
(BOPIB núm. 38, de 25 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 3589/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3784/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la interpelAlació esmentada, relativa a la depuradora de Vila a
l'illa d'Eivissa (BOPIB núm. 38, de 25 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

lectura única per a la Proposició de llei RGE núm. 3519/08,
d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en sengles sessions de dia 30 d'abril del 2008,
conformement amb l'establert a l'article 140.1 del Reglament de
la Cambra, proposen admetre al Ple de la Cambra que la
proposició de llei esmentada, presentada pels Grups
Parlamentaris Popular, Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, Unió Mallorquina i Mixt (BOPIB núm. 38, de 25 d'abril
d'enguany) sigui tramitada pel procediment de tramitació directa
i en lectura única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 d'abril del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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