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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 29

d'abril del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2489/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de la directiva
Bolkestein.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Comerç, Indústria i Energia, Francisca Vives
i Amer.

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. Sra.
Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari
Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Josep Juan i
Cardona i l'Hble. Sra. Francisca Vives i Amer.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 7 de maig 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 29

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3484/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a persones que treballen al Consell de Mallorca
sense estar assegurades. (BOPIB 37, de 18 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig 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 29

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3650/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Garcias i Simón, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla hidrològic. (BOPIB 38, de
25 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 7 de maig 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 29

d'abril del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 38, de 25 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 7 de maig 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 29

d'abril del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 38, de 25 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 7 de maig 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 29

d'abril del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 38, de 25 d'abril del
2008).
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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 7 de maig 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 29

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3648/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a obres de la canonada de
proveïment a la costa nord. (BOPIB 38, de 25 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 7 de maig 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 29

d'abril del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 38, de 25 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 7 de maig 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 29

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3651/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reducció d'emissions de gasos d'efecte
hivernacle. (BOPIB 38, de 25 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 7 de maig 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 29

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3641/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a contaminació
atmosfèrica. (BOPIB 38, de 25 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 7 de maig 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 20

d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3646/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment de les previsions de
creixement. (BOPIB 38, de 25 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 7 de maig 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 29

d'abril del 2008, rebutjà la Moció RGE núm. 3525/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució del mercat laboral de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 38, de 25 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 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes RGE núm. 3630/08, 3637/08,

3649/08 i 3645/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'abril del 2008, atesos els escrits RGE núm. 3713/08,
3714/08 i 3719/08, presentats pel Govern de les Illes Balears,
foren ajornades per a la propera sessió plenària les preguntes
següents, publicades en el BOPIB núm. 38, de 25 d'abril
d'enguany:

• RGE núm. 3630/08, del diputat Hble. Sr. Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a repartiment
dels fons estatals.

• RGE núm. 3637/08, del diputat Hble. Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a control de les despeses de
l'administració autonòmica.

• RGE núm. 3649/08, de la diputada Hble. Sra. Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ampliació del servei especial d'odontologia.

• RGE núm. 3645/08, del diputat Hble. Sr. Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incompliment dels acords retributius amb el sector de
l'educació concertada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

3519/08.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
d'abril del 2008, prengué en consideració per assentiment la
Proposició de llei esmentada, presentada pels 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 d'abril del
2008, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2318/08, relativa a la protecció d'animals, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les

Illes Balears que adopti totes les polítiques que siguin
necessàries per a un major compliment de la Llei 1/1992, de 8
d'abril, de protecció dels animals que viuen en l'entorn humà i
del reglament que la desenvolupa."

A la seu del Parlament, 29 d'abril del 2008.
El secretari en funcions:
Josep M. Mayans i Serra.
El vicepresident:
Francesc Fiol i Amengual.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE
núm. 2208/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a comportament del turisme
el 2008. (BOPIB núm. 34, de 28 de març 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 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE
núm. 2209/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari de construcció
del Palau de Congressos. (BOPIB núm. 34, de 28 de març del
2008).
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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 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE
núm. 2210/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de
competències en matèria de promoció turística als consells
insulars. (BOPIB núm. 34, de 28 de març 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 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE
núm. 2777/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de
disminució de turistes a Menorca. (BOPIB núm. 35, de 4 d'abril
del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE
núm. 2778/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdua de
turistes a Menorca. (BOPIB núm. 35, de 4 d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE
núm. 2779/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escola
d'hoteleria a Menorca. (BOPIB núm. 35, de 4 d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 d'abril del 2008, debaté la Pregunta RGE
núm. 2780/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repercussions
de la situació de transport aeri al sector turístic. (BOPIB núm.
35, de 4 d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 30 d'abril del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 1950/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ús de l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 33, de 14 de març
del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

I)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 30 d'abril del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3109/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
escoleta de l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 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 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 30 d'abril del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3110/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
problemes d'aparcament a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB
núm. 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 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 30 d'abril del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3111/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obres d'ampliació del servei d'urgències de l'Hospital de Can
Misses. (BOPIB núm. 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 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 30 d'abril del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 2782/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús de

l'antic hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 35, de 4 d'abril
del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 30 d'abril del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 2783/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
de tractament de quimioteràpia al centre de salut de Canal Salat
de Ciutadella de Menorca. (BOPIB núm. 35, de 4 d'abril del
2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 d'abril del
2008, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3030/08, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació de la Llei de
demarcació i planta judicial per a la creació d'un jutjat de
primera instància i instrucció a Formentera. (BOPIB núm. 36,
d'11 d'abril d'enguany).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 d'abril del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 3123/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incorporació dels equips assistencials i
multidisciplinars dels centres d'atenció al drogodependent als
centres i a les unitats bàsiques de salut. (BOPIB núm. 36, d'11
d'abril d'enguany).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 d'abril del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 3122/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obertura de guarderies hospitalàries a tots els
hospitals públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 36, d'11 d'abril d'enguany).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 30 d'abril del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 3124/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a impuls del Programa d'atenció dental infantil
(PADI). (BOPIB núm. 36, d'11 d'abril d'enguany).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes RGE núm. 2483/08 a 2486/08.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 d'abril del
2008, atès l'escrit RGE núm. 3530/08, presentat pel Govern de
les Illes Balears, foren ajornades les preguntes esmentades, del
diputat Hble. Sr. José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a desenvolupament sostenible en
el medi rural (II a V), publicades al BOPIB núm. 35, de 4 d'abril
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

26/08, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial
sostenible a les Illes Balears.

 A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 23 d'abril del 2008, es procedí a
l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat (BOPIB
núm. 27, de 28 de gener d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig 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 reunió de
dia 7 de maig del 2008, d'acord amb els articles 125 i següents
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 3823/08, dels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Unió
Mallorquina i Mixt, relativa a l'Estatut dels expresidents del
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Parlament de les Illes Balears, a tramitar pel procediment
d'urgència.

Palma, a 7 de maig 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 als articles 125, 95 i 140 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular, el Grup Parlamentari Socialista, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el Grup
Parlamentari Unió Mallorquina i el Grup Parlamentari Mixt
presenten, perquè sigui tramitada per urgència, la motivació de
la qual queda reflectida en l'exposició de motius, i pel
procediment de tramitació directa i lectura única, la proposició
de llei següent.

ESTATUT DELS EXPRESIDENTS DEL PARLAMENT
DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Dia 31 de maig de 1983, el Parlament de les Illes Balears va
celebrar la seva sessió constitutiva.

S’iniciava d’aquesta manera l’autonomia política de la
nostra comunitat autònoma. Una autonomia política
fonamentada en la Constitució Espanyola del 1978 i en l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, publicat dia primer de març
del 1983.

És indubtable que en aquests anys ha imperat l’estabilitat
democràtica, l’alternança, el debat constructiu i la defensa del
bé comú.

El Parlament de les Illes Balears ha desenvolupat
correctament la seva tasca de representació dels ciutadans i la
seva funció de control de l’executiu.

Ara, vint-i-cinc anys després, sembla adient reconèixer la
tasca que, al capdavant del Parlament de les Illes Balears, han
realitzat els seus presidents.

Aquesta llei no té altre objectiu que aquest reconeixement.
Un reconeixement formal, que transcorre paralAlelament al
reconeixement que la Llei 4/2001, en la seva disposició
addicional primera, estableix per als presidents de la comunitat
autònoma.

Un reconeixement que consisteix que els presidents del
Parlament de les Illes Balears, un cop hagin abandonat aquest
càrrec, conservin el seu tractament protocolAlari i les atencions
honorífiques que els corresponen.

Article únic

1. Les persones que hagin ocupat la Presidència del Parlament
de les Illes Balears tenen dret a rebre, amb caràcter permanent,
el tractament de Molt Honorable Senyor o Senyora i les
atencions honorífiques i protocolAlàries corresponents, sempre
que no hagin cessat per sentència ferma dels tribunals que els
inhabilitin per exercir el càrrec de diputat o per incompatibilitat
declarada i publicada, d’acord amb la normativa específica
d’aplicació.

2. En tot cas, en les activitats estrictament parlamentàries,
prevaldrà el tractament que correspongui al càrrec que, en el
moment de celebrar-se, exerceixin les persones referides al punt
primer d’aquest article.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 30 d'abril del 2008.
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. 3891/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habitatges turístics de vacances. (Mesa de 7 de maig
del 2008).

RGE núm. 3892/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transport d'energia elèctrica en alta. (Mesa de 7 de
maig del 2008).

Palma, a 7 de maig 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 habitatges turístics de vacances.

Interessats a conèixer quina política seguirà el Govern de les
Illes Balears en relació amb els habitatges turístics de vacances,
el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes
Balears en relació amb la política d'aquest pel que fa als
habitatges turístics de vacances.
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Palma, a 30 d'abril del 2008.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
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 transport d'energia elèctrica en alta.

Interessats a conèixer quina és la política del Govern en
relació amb el transport insular i entre el continent i les Illes
Balears de l'energia elèctrica en alta, el Grup Parlamentari
Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears sobre aquest
extrem.

Palma, a 30 d'abril del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3917/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2489/08, relativa a
aplicació de la Directiva Bolkestein. (Mesa de 7 de maig del
2008).

Palma, a 7 de maig 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. 2489/08,
relativa a aplicació de la Directiva Bolkestein, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar el projecte de llei de transposició i
adaptació de la vigent Llei d’ordenació de l’activitat comercial
de les Illes Balears (Llei 11/2001) a la Directiva 2006/123 del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre del 2006
(Directiva de serveis o Directiva Bolkestein) durant el present
període legislatiu (abans de juny del 2008).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar l’article 60 de la Llei 11/2001,
d’ordenació de l’activitat comercial de les Illes Balears, perquè
els ajuntaments de les Illes Balears puguin regular l’ús
comercial en la normativa urbanística municipal, adaptant-la, a
més a més, a l’esmentada llei.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir una Agència de Transposició de la
Directiva 2006/123 (de serveis o Bolkestein) per a les Illes
Balears. Aquesta agència estarà integrada per les conselleries
del Govern de les Illes Balears afectades (Agricultura,
Presidència, Turisme, Comerç, Indústria i Energia, Esports i
Joventut...) i per representants dels municipis i consells insulars
de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el termini d’un mes i mitjançant l’Agència
de Transposició de la Directiva, s’identifiquin les normes, els
procediments i els actes afectats per les normes de la Directiva
de Serveis (2006/123) i a partir de l’esmentada identificació es
procedeixi a l’avaluació d’aquestes i posteriorment es
modifiquin les lleis i normes corresponents.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el termini d’un mes es publiqui la relació de
procediments i actuacions adaptats al que disposa la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, segons estableix la disposició final tercera de
l’esmentada llei.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que en el termini d’un mes estableixi un
procés d’adaptació progressiva de la Llei 11/2007 (d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics), amb la publicació
d'un calendari d’adaptació que no podrà excedir del 31 de
desembre del 2009.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè adopti les mesures legals i econòmiques
adients per tal que els consells insulars i els ajuntaments de les
Illes Balears puguin adaptar els seus procediments i actuacions,
amb la finalitat de garantir el compliment de la Llei 11/2007, de
22 de juny, especialment els drets ciutadans reconeguts a
l’article 6.

Palma, a 5 de maig del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3905/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
salvament i socorrisme a les platges. (Mesa de 7 de maig del
2008).
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RGE núm. 3906/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
platges adaptades. (Mesa de 7 de maig del 2008).

RGE núm. 3907/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
camins rurals. (Mesa de 7 de maig del 2008).

RGE núm. 3908/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
colAlaboració amb l'Ajuntament d'Es Migjorn (II). (Mesa de 7
de maig del 2008).

RGE núm. 3909/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
colAlaboració amb l'Ajuntament d'Es Migjorn (I). (Mesa de 7 de
maig del 2008).

RGE núm. 3910/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abalisament de platges. (Mesa de 7 de maig del 2008).

RGE núm. 3911/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consorci IB-BLAU (I). (Mesa de 7 de maig del 2008).

RGE núm. 3912/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consorci IB-BLAU (II). (Mesa de 7 de maig del 2008).

RGE núm. 3913/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
viatges als centres balears a l'exterior. (Mesa de 7 de maig del
2008).

RGE núm. 3914/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
viatges als centres balears a l'exterior (II). (Mesa de 7 de maig
del 2008).

Palma, a 7 de maig 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 el Govern de les Illes Balears concedir ajudes als
ajuntaments per realitzar els serveis de salvament i socorrisme
a les platges?

Palma, a 30 d'abril 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 concedir ajudes als
ajuntaments per habilitar platges adaptades a persones amb
mobilitat reduïda?

Palma, a 30 d'abril 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 el Govern de les Illes balears concedir ajudes als
ajuntaments per a la millora de camins rurals? Quina conselleria
convocarà les ajudes i quan?

Palma, a 30 d'abril 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.

Té previst el Govern de les Illes Balears colAlaborar
econòmicament en les obres d'ampliació del pavelló esportiu
d'Es Migjorn Gran a Menorca? Amb quina quantitat? Amb quin
instrument de colAlaboració?

Palma, a 30 d'abril 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.

Té previst el Govern de les Illes Balears colAlaborar
econòmicament en les obres de reforma de l'edifici de
l'Ajuntament a Menorca? Amb quina quantitat? Amb quin
instrument de colAlaboració?
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Palma, a 30 d'abril 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.

Té previst el Govern de les Illes Balears concedir ajudes als
ajuntaments per a l'abalisament de platges?

Palma, a 30 d'abril 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina serà la participació del Consell i dels ajuntaments de
Menorca en els òrgans de direcció del futur consorci IB-Blau
que té previst crear el Govern de les Illes Balears després de la
signatura d'un conveni a l'efecte entre les conselleries de
Turisme i Medi Ambient?

Palma, a 5 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 escrita.

Quines actuacions té previst portar a terme el Govern de les
Illes Balears a l'illa de Menorca en matèria de turisme nàutic en
el marc del conveni signat entre les conselleries de Turisme i
Medi Ambient per a la creació del futur consorci IB-Blau?

Palma, a 5 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants viatges institucionals s'han dut a terme d'ençà que
començà la legislatura als centres Balears de l'exterior a
Argentina? Indicau els noms i cognoms de les persones que hi
varen anar.

Palma, a 30 d'abril del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants viatges institucionals s'han dut a terme d'ençà que
començà la legislatura als centres Balears de l'exterior? Indicau
els països que es varen visitar i les persones que s'hi
desplaçaren.

Palma, a 30 d'abril del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2889/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
previsió de creixement econòmic per a les Pitiüses. (Mesa de
7 de maig del 2008).

RGE núm. 3944/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a Pati
de la Lluna d'Alaior. (Mesa de 7 de maig del 2008).

RGE núm. 3946/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a actuacions previstes amb menors.
(Mesa de 7 de maig del 2008).

RGE núm. 3947/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a preacords
per posar fi a la vaga de la sanitat balear. (Mesa de 7 de maig
del 2008).
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RGE núm. 3948/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte
per un habitatge adequat i assequible. (Mesa de 7 de maig del
2008).

RGE núm. 3949/08, de l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
de finançament. (Mesa de 7 de maig del 2008).

RGE núm. 3950/08, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lladó i Pol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
xoc contra la sinistralitat laboral. (Mesa de 7 de maig del
2008).

RGE núm. 3951/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escolarització
d'alumnes d'Eivissa i Sant Antoni a aules prefabricades. (Mesa
de 7 de maig del 2008).

RGE núm. 3952/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a quantitat que invertirà el Govern a Menorca per tal de
reactivar l'economia. (Mesa de 7 de maig del 2008).

RGE núm. 3953/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades de
l'atur en el darrer mes. (Mesa de 7 de maig del 2008).

RGE núm. 3954/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada de
l'atur. (Mesa de 7 de maig del 2008).

RGE núm. 3955/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recolAlocació dels treballadors en atur procedents del sector de
la construcció. (Mesa de 7 de maig del 2008).

RGE núm. 3956/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió d'ingressos en el present exercici pressupostari. (Mesa
de 7 de maig del 2008).

Palma, a 7 de maig 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.

Quin és el creixement econòmic per al 2008 que preveu el
Govern per a les Pitiüses?

Palma, a 5 de maig del 2008.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

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.

Com està el projecte del Pati de la Lluna d'Alaior?

Palma, a 6 de maig del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

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.

Quines actuacions de transició i emancipació es tenen
previstes per a menors amb mesures judicials?

Palma, a 7 de maig del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

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 Ple.

Pot explicar el conseller de Salut i Consum els preacords als
quals s'ha arribat per posar fi a les jornades de vaga a la sanitat
balear?

Palma, a 7 de maig del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

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.

En quina situació es troba l'anomenat "Pacte per un
habitatge adequat i assequible"?

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

Quins són els principals arguments que farà servir la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació en la discussió
sobre la millora del sistema de finançament?

Palma, a 7 de maig 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com valora la consellera de Treball i Formació l'informe de
la situació del Pla de xoc contra la sinistralitat laboral?

Palma, a 7 de maig del 2008.
La diputada:
Francesca Lladó i Pol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els criteris emprats per la Conselleria
d'Educació a l'hora de decidir l'escolarització d'alumnes a aules
prefabricades en els municipis d'Eivissa i Sant Antoni?

Palma, a 7 de maig del 2008.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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 Ple.

Quina quantitat té previst el Govern destinar a l'illa de
Menorca dels aproximadament 773 milions d'euros que es
pensen invertir a les Illes per tal de reactivar l'economia?

Palma, a 7 de maig del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.

Quina opinió li mereixen a la consellera de Treball del
Govern de les Illes Balears les dades de l'atur a les Illes Balears
durant el passat mes d'abril?

Palma, a 7 de maig del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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

Es troba l'Hble. Sra. Consellera de Treball en condicions
d'assegurar que l'any que ve hi haurà un descens en les xifres
d'atur?

Palma, a 7 de maig del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

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.

Quines actuacions s'han portat a terme des del Govern de les
Illes Balears per tal de recolAlocar els treballadors en atur
procedents del sector de la construcció a altres sectors
productius?

Palma, a 7 de maig del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quina és la previsió d'ingressos que a dia d'avui té el Govern
que vostè presideix en relació amb l'actual exercici
pressupostari?

Palma, a 7 de maig del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3800/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
d'IB3, a contestar davant la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3801/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programació pròpia d'IB3, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3802/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
implantació del català a IB3, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3803/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a línies bàsiques del contracte programa entre el Govern i
EPRTVIB, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3804/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ètica i
imparcialitat a IB3 televisió, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3815/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament
d'altres casos, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3816/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despeses del
partit Mallorca-Getafe, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3817/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa del
partit Mallorca-Reial Madrid, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3818/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos
publicitaris de la retransmissió del partit Mallorca-Getafe, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3819/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos
publicitaris de la retransmissió del partit Mallorca-Reial
Madrid, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 30 d'abril del 2008).

RGE núm. 3821/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
delegacions d'IB3 a Menorca i a Eivissa, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears 30 d'abril del 2008).

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

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quina és l'evolució del pressupost d'IB3 des de la seva
creació?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Pensa IB3 potenciar la programació pròpia o mantenir el
sistema d'externalització?

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

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quin és el grau d'implantació i de l'ús del català en la
programació d'IB3?

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

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quines són les línies bàsiques del futur contracte programa
entre el Govern de les Illes Balears i l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió.

Considera que el darrer reportatge emès per IB3 TV al
programa IB30, relacionat amb el cas "Rodrigo de Santos"
s'adiu amb l'ètica i la imparcialitat periodística desitjable als
mitjans públics de la nostra comunitat?

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

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió.

Considera el director de l'ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears IB3 que el cas "Son Oms" o "Piñata" tenen la
suficient rellevància per ser tractats a IB3 TV a través d'un
reportatge de la mateixa durada que el cas "Rodrigo de Santos"?

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

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió.

Quines despeses va tenir l'ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears per fer possible la retransmissió del darrer partit
del Mallorca-Getafe?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió.

Quines despeses va tenir l'ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears per fer possible la retransmissió del darrer partit
del Mallorca-Reial Madrid?

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

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
comissió.

Quins ingressos publicitaris va tenir l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, mitjançant la seva televisió
IB3 per haver fet la retransmissió del darrer partit del Mallorca-
Getafe?

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

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Quins ingressos publicitaris va tenir l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, mitjançant la seva televisió
IB3 per haver fet la retransmissió del darrer partit del Mallorca-
Reial Madrid?

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

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quin és el balanç que fa el director de l'ens de ràdio i
televisió de les Illes Balears sobre les delegacions de Menorca
i d'Eivissa?

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 3899/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mitjans del Govern central per impedir la immigració ilAlegal,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
7 de maig del 2008).

RGE núm. 3900/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
polítiques d'integració, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 7 de maig del 2008).

RGE núm. 3901/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunions amb el cos consolar de Balears, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 7 de
maig del 2008).

RGE núm. 3902/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
descomptes aeris i marítims, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 7 de maig del
2008).

RGE núm. 3903/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obertura de seus consolars, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 7 de maig del
2008).

RGE núm. 3904/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanyes de sensibilització enfront del racisme, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 7 de maig
del 2008).

Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern de les Illes Balears que els mitjans amb els
que compta el Govern central a Balears són suficients per
impedir la immigració irregular?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern de les Illes Balears que les polítiques
d'integració dels immigrants són responsabilitat de les
comunitats autònomes?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes vegades s'ha reunit la consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració amb el cos consolar de Balears?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern de les Illes Balears que el dret al descompte
aeri i marítim hauria de ser igual per a tots els residents de les
Illes Balears?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern de les Illes Balears que afavorir l'obertura de
seus consolars facilitaria la integració dels immigrants?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern de les Illes Balears que els campanyes de
sensibilització ajuden a evitar la intolerància, la violència, el
racisme i faciliten la integració i la convivència?

Palma, a 30 d'abril del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 2296/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a Setmana de la
Qualitat a Formentera. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

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

Durant l'anterior legislatura l'IDI, dependent de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, sols va celebrar una
jornada dins el marc de la Setmana de Qualitat a Formentera
l'any 2006, el que denota que no existia una dinàmica anual en
la celebració d'aquesta jornada.

En tot cas l'IDI no té cap inconvenient a dur a terme unes
jornades dins el marc de la Setmana de la Qualitat sempre que
hi hagi una demanda i es garanteixi una mínima assistència.



BOPIB núm. 40 -  9 de maig del 2008 1151

Palma, 22 d'abril del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 2437/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

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

Durant l'any 2008 la Conselleria d'Afers Socials, Promoció
i Immigració té la previsió de finançar, executar o projectar els
següents projectes:
• Des de la Fundació d'Ajuda a la Reinserció s'ha posat en

marxa el programa per al compliment de treballs en benefici
de la comunitat.

• Finançar el centre de dia de Formentera. Centre de
tractament especialitzat pe a persones afectades per la
malaltia l'Alzheimer i altres demències, centre de tractament
per a la malaltia mental i persones amb discapacitat. Es
volen iniciar les obres aquest any 2008. El pressupost
proposat supera els 6 milions d'euros.

• S'ha finançat amb 420.000 euros el Fons Pitiús de
Solidaritat, el que suposa un 10% més que l'any passat.

• S'ha signat un conveni de primera acollida i integració de
persones immigrades per a l'illa de Formentera per un valor
de 45.000 euros.

• Es té la voluntat i s'està negociant la possibilitat de signar un
conveni amb el Consell de Formentera per afavorir la
integració escolar dels menors amb problemes d'adaptació
(Programa ALTER), per un valor inicial de 20.000 euros.

Aquesta és una relació de projectes específics, però cal
assenyalar que els ciutadans/nes i les entitats de Formentera
seran beneficiaris de totes les ordres de subvencions individuals
o dirigides a entitats. Així com participar en els òrgans de
participació (discapacitat, persones majors, dona, immigració,
cooperació, etc.) com a Consell de Formentera, o dels
programes que gestiona la conselleria (dependència, reforma de
menors, valoració de la discapacitat, etc.).

Palma, 23 d'abril del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 2440/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria d'Esports i Joventut.
(BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

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

Ajudes genèriques a totes les illes:
• Desplaçaments entre illes.
• Desplaçaments a la península.
• Ajudes per a l'adquisició de material segons convocatòria de

subvencions.
• Ajudes per esdeveniments esportius segons convocatòria de

subvencions.
• Ajudes als esportistes destacats de categoria màster en

funció dels resultats de l'any 2007 (PAEB).
• Desplaçament i allotjament dels esportistes que participin en

les finals de Balears dels jocs escolars.
• Desplaçament i allotjament dels esportistes que participin en

les finals nacionals dels campionats d'Espanya del CSD.
• Ajudes tècniques, mèdiques i de desplaçaments per als

esportistes que formin part de programes de tecnificació de
l'EBE.

Projectes específics a Formentera:
• Creació del programa de tecnificació de windsurf.
• Creació de la delegació d'EBE a Formentera, que coordinarà

el programa de windsurf, els campus d'estiu i les titulacions
esportives i jornades de formació.

• Conveni pel desenvolupament d'esdeveniments d'especial
rellevància a Formentera.

Palma, 25 d'abril del 2008.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 2442/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria d'Interior. (BOPIB
núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

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

Impulsarem un model integral en la gestió d'emergències.

En el 2008 es mantindran els compromisos adquirits
mitjançant convenis pel que fa a la dotació de recursos materials
i humans per a la Policia Local.

S'incrementaran els recursos en vigilància de platges per tal
de millorar-ne la seguretat.

L'EBAP incorporarà les administracions locals tant en
l'àmbit formatiu com en els òrgans rectors. Els treballadors
públics de Formentera veuran millorada de forma substancial la
seva accessibilitat als plans de formació gestionats per l'escola.

Formentera serà el punt de trobada per a la Diada de
Protecció Civil i per això acollirà els voluntaris de la comunitat.

Palma, 24 d'abril del 2008.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.
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Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 2445/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria de Presidència.
(BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

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

En primer lloc hem de fer esment a  l'acord a la Comissió
Mixta Paritària de 28 de febrer del 2008, per a la formulació de
la proposta de transferència al Consell Insular de Formentera, en
el seu àmbit territorial, de les competències que exercia, en el
seu moment, l'extingit Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

En el marc de les reunions que va dur a terme la comissió
esmentada es va consensuar la signatura d'un conveni de
colAlaboració entre l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera per a
l'assistència jurídica per a la creació, la posada en funcionament
i l'assumpció de competències del Consell Insular de
Formentera, instrument de colAlaboració que es va signar el
mateix dia 28 de febrer, mitjançant el qual l'Advocacia de la
comunitat autònoma ha d'assistir jurídicament l'ens insular en
tots els assumptes que determini el conveni en qüestió.

Per altra banda la Direcció General de Comunicació
contribueix al desenvolupament i manteniment dels mitjans de
comunicació i de la creació audiovisual a Formentera mitjançant
diferents línies d'ajuts.

Quant a la Direcció General de Qualitat, hi ha una línia
d'actuació per al foment de la gestió de la qualitat per al conjunt
dels ens locals de les Illes Balears. Dins aquesta línia s'ha signat
un conveni amb la FELIB per al foment de la gestió de la
qualitat dels serveis públics en els ajuntaments i consells
insulars, que donarà suport als projectes que presentin els
diferents ens locals mitjançant convocatòria prèvia en la qual
s'està treballant.

Des de la Direcció General de Projectes es varen dur a
terme, el 2008, diverses activitats en commemoració del Dia de
les Illes Balears.

Pel que fa a les actuacions de l'Administració instrumental
de la comunitat autònoma a través de consorcis, a més de
l'electrificació del cap de Barbaria -executada i pagada- es
troben en diversos graus d'execució, encara que alguns dels
projectes puguin estar pendents d'iniciar-se, les següents:
• Subvencions per a parets de pedra seca, adequació de

camins, conservació de cisternes i pous antics i soterrament
de línies elèctriques i telefòniques.

• Centre d'esports nàutics.
• Centre per a la tercera edat de Sant Ferran.
• Aparcament subterrani a la plaça d'Europa (Es Pujols).
• Adequació de camins rurals.
• Vial de circumvalAlació a Sant Francesc (tram I).
• Vial de circumvalAlació a Sant Francesc (tram II).
• Vial de circumvalAlació a Sant Francesc (tram III).
• Vial de circumvalAlació de la zona escolar.
• Glorieta carretera Ca Marí-carretera Cala Savina.
• Glorieta carretera Cala Savina a Punta Roja (PM 820).

• Rotondes de Sant Ferran (actuació I).
• Rotondes de Sant Ferran (actuació II).

Cal esmentar, per finalitzar, les actuacions de finançament
dels ajuts urgents als municipis de les Illes Balears per palAliar
l'estacionalitat turística, de les quals serà beneficiari
l'Ajuntament de Formentera.

Palma, 29 d'abril del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 2459/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a conveni
ferroviari. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

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

Presentació de projectes al Ministeri d'Economia i Hisenda.

Palma, 23 d'abril del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
G)

A les preguntes RGE núm. 2460/08, 2462/08 i 2463/08,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit,
relatives a conveni ferroviari (II, IV i V). (BOPIB núm. 35 de
4 d'abril del 2008).

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

La proposta actual no recull cap projecte ferroviari a les illes
de Menorca, d'Eivissa i de Formentera.

Palma, 23 d'abril del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.
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Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 2461/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a conveni
ferroviari (III). (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

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

La proposta de conveni recull únicament projectes
ferroviaris a l'illa de Mallorca, tal com recull el pacte de govern.

Palma, 23 d'abril del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 2468/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a conveni de
carreteres signat el 2004. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del
2008).

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

No existeix negociació, a l'actualitat aquest assumpte es
troba en fase de conclusions al procediment judicial derivat del
recurs contenciós administratiu núm. 562/2005, interposat per
la CAIB enfront de l'Administració de l'Estat davant la Sala del
Contenciós Administratiu de l'Audiència Nacional. Aquest
procediment té per objectiu la impugnació de l'Ordre del
ministeri de 7 de març del 2005, ratificada, al desestimar el
requeriment efectuat, per la Resolució del secretari d'Estat
d'Infraestructures i Planificació de 3 de juny del 2005, que dóna
per resolts, alAlegant incompliment per part de la CAIB, els
convenis de 21 de gener del 1998 i de 12 de març del 2004, així
com les modificacions del primer derivades de l'Acord sobre
normes d'aplicació del conveni de colAlaboració entre el
Ministeri de Foment i la CAIB de 25 de novembre del 2003, i
les del segon produïdes per la Resolució del secretari d'Estat
d'Infraestructures de 5 d'abril del 2004.

Palma, 24 d'abril del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 2469/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a conveni de
carreteres del 1998. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

Conveni de carreteres signat el 1998: En quina fase de
negociació es troba el conveni de carreteres signat el 1998?

No existeix negociació, a l'actualitat aquest assumpte es
troba en fase de conclusions al procediment judicial derivat del
recurs contenciós administratiu núm. 562/2005, interposat per
la CAIB enfront de l'Administració de l'Estat davant la Sala del
Contenciós Administratiu de l'Audiència Nacional. Aquest
procediment té per objectiu la impugnació de l'Ordre del

ministeri de 7 de març del 2005, ratificada, al desestimar el
requeriment efectuat, per la Resolució del secretari d'Estat
d'Infraestructures i Planificació de 3 de juny del 2005, que dóna
per resolts, alAlegant incompliment per part de la CAIB, els
convenis de 21 de gener del 1998 i de 12 de març del 2004, així
com les modificacions del primer derivades de l'Acord sobre
normes d'aplicació del conveni de colAlaboració entre el
Ministeri de Foment i la CAIB de 25 de novembre del 2003, i
les del segon produïdes per la Resolució del secretari d'Estat
d'Infraestructures de 5 d'abril del 2004.

Palma, 24 d'abril del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 2759/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
utilització de les pistes del Palma Arena. (BOPIB núm. 35 de
4 d'abril del 2008).

És cert que el Club Ícaro Palma i el club visitant no varen
poder utilitzar, com tenien previst, les instalAlacions del Palma
Arena per fer els entrenaments oficials el dia 28 de març del
2008?

Sí, és cert que el Club Ícaro Palma i el club visitant no varen
poder entrenar el dia 27 de febrer el matí.

Palma, 25 d'abril del 2008.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 2760/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
disponibilitat de les pistes del Palma Arena. (BOPIB núm. 35
de 4 d'abril del 2008).

Té constància la direcció d'Illesport que el dia 28 de març
del 2008 no estaven disponibles per a la pràctica del voleibol
les pistes del Palma Arena?

La direcció d'Illesport sí té constància que el dia 28 de març
del 2008 les pistes del Palma Arena no estaven disponibles per
a la pràctica del voleibol.

Palma, 25 d'abril del 2008.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 2761/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
expedient de sanció a l'Ícaro Palma. (BOPIB núm. 35 de 4
d'abril del 2008).

La direcció d'Illesport té constància que, per
circumstàncies derivades de l'acte celebrat en el recinte del
Palma Arena el 27 de febrer del 2008, la Federació Espanyola
de Voleibol ha iniciat un expedient sancionador al Club Ícaro
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Palma per no estar disponible la pista per poder celebrar, com
estava previst, els entrenaments oficials el dia 28 de febrer del
2008?

La direcció d'Illesport sí té constància que no es va poder
utilitzar la pista a l'hora acordada per al matí.

Palma, 25 d'abril del 2008.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 3168/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, relativa a acord assolit
a Andorra entre el Govern balear, el Govern de la Generalitat
de Catalunya i el Govern d'Andorra. (BOPIB núm. 36 d'11
d'abril del 2008).

Quins són les característiques principals de l'acord signat
el passat 31 de març a Andorra entre el Govern de les Illes
Balears, el de la Generalitat de Catalunya i el d'Andorra?

El passat 31 de març, al Principat d'Andorra, el ministre
portaveu del Govern, de Desenvolupament Econòmic, Turisme,
Cultura i Universitat del Principat d'Andorra, Juli Minoves
Triquell, i el director de l'Institut Ramon Llull, Josep Bargalló
i Valls, varen signar l'escriptura pública de constitució de la
Fundació Ramon Llull. El ministre portaveu del Govern
d'Andorra, Juli Minoves Triquell, el vicepresident de la
Generalitat de Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira, i el
conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears, Albert
Moragues i Gomila, es varen reunir de manera solemne a la
biblioteca de la Casa d'Areny-Plandolit per, després d'oir la
lectura dels estatuts de la Fundació Ramon Llull, signar un acte
notarial que de manera solidària reafirma els objectius de la
declaració conjunta efectuada al Monestir de Cura (Mallorca) el
17 de desembre de l'any 2007.

Palma, 24 d'abril del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1216/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de maig del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3804/08,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a condemna a les
declaracions d'Arias Cañete que atempten contra la dignitat del
colAlectiu immigrant (BOPIB núm. 31, de 22 de febrer
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.

821/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de maig del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3915/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la solAlicitud de compareixença esmentada, de l'Hble. Sra.
Consellera d'Educació i Cultura, sobre la futura normativa
d'ensenyament infantil de 0 a 3 anys (BOPIB núm. 29, de 8 de
febrer d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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