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AN) A la pregunta RGE núm. 3661/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a transport marítim (I).
1240

AO) A la pregunta RGE núm. 3662/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a transport marítim (II).
1241

AP) A la pregunta RGE núm. 3663/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a transport marítim (III).
1241
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AQ) A la pregunta RGE núm. 3664/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a transport marítim (IV).
1241

AR) A la pregunta RGE núm. 3665/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a transport marítim (V).
1241

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 4384/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut. 1241

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada del Projecte de llei RGE núm. 60/08. 1242

B) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 2488/08. 1242

C) Tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per a les proposicions no de llei RGE núm. 4053/08 i 4054/08. 1242

D) Proposta al Ple de la Cambra de tramitació directa i en lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 4019/08, de modificació
de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de policies locals de les Illes Balears. 1242

E) Debat a la Comissió d'Assumptes Socials de les propostes de resolució que es puguin derivar de l'escrit RGE núm. 4012/08,
presentat pel Govern de les Illes Balears, com a Pla director de la cooperació de les Illes Balears 2008-2011. 1242
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de maig del 2008, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 3917/08, relativa a la Directiva Bolkestein, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"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).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fi que 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.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que 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."

A la seu del Parlament, 20 de maig del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de maig del 2008, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2968/07, relativa a encomana de gestió
dels museus de titularitat estatal al Consell Insular de
Menorca, amb l'esmena RGE núm. 4032/08, del Grup
Parlamentari Popular, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a portar a l’aprovació del Parlament la delegació de la
competència de gestió del Museu de Menorca, de la Biblioteca
Pública de l’Estat a Maó i de l’Arxiu Històric Provincial de
Maó, tots ells de titularitat estatal, al Consell Insular de
Menorca, els termes de la qual es fixaran mitjançant els
convenis adients, que no tenen per què ser simultanis per a cada
centre i que en tot cas hauran de ser efectius dins la present
legislatura."

A la seu del Parlament, 20 de maig del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de maig del 2008, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2969/07, relativa a foment de la
responsabilitat social corporativa, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a promoure entre tots els sectors productius de les
nostres illes, el compromís voluntari d’incloure dins les seves
estratègies empresarials la responsabilitat social corporativa, tot
rebent del Govern de les Illes Balears tot el suport,
l'assessorament i la colAlaboració necessaris per portar-ho a
terme.

A la seu del Parlament, 20 de maig del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3126/08,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política educativa del
Govern.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol
i Amengual.



1218 BOPIB núm. 42 -  23 de maig del 2008

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Educació i Cultura, Bàrbara Galmés i Chicón.

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.
Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Francesc Fiol
i Amengual i l'Hble. Sra. Bàrbara Galmés i Chicón.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 21 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 13

de maig del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 40, de 9 de maig 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 21 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 13

de maig del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 40, de 9 de maig 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 21 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 13

de maig del 2008, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB 40, de 9 de maig 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 21 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 13

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3954/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a baixada de l'atur. (BOPIB 40, de 9 de maig
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 21 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 13

de maig del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 40, de 9 de
maig 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 21 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 13

de maig del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 40,
de 9 de maig del 2008).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 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 13

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3889/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez i Ferreiro, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a previsió de creixement econòmic
per a les Pitiüses. (BOPIB 40, de 9 de maig del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 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 13

de maig del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 40, de 9 de maig 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 21 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 13

de maig del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 40, de 9 de maig 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 21 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 13

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3948/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pacte per un habitatge
adequat i assequible. (BOPIB 40, de 9 de maig 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 21 de maig 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 13

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3949/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a sistema de finançament.
(BOPIB 40, de 9 de maig del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig 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 13

de maig del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 40, de 9 de maig 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 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de maig del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 40, de 9 de maig 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 21 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 13

de maig del 2008, rebutjà els Punts 2, 3, 4 i 7 de la Moció RGE
núm. 3917/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
Directiva Bolkestein. (BOPIB núm. 40, de 9 de maig del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 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 no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de maig del 2008, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3335/08,
relativa a la potenciació de la sanitat pública, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a continuar impulsant al màxim la sanitat pública
amb l'objectiu d'obtenir un nivell de servei sanitari
d'excelAlència i amb capacitat per absorbir tota la demanda
assistencial que els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears
necessiten.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer el major esforç possible per augmentar els
recursos i el finançament per continuar millorant la sanitat
pública de les Illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, seguint el principi de complementarietat i
subsidiarietat de la sanitat privada respecte de la pública, li
siguin exigits a la sanitat privada els mateixos nivells de qualitat
i de garanties en el servei sanitari que els que ofereix la sanitat
pública."

A la seu del Parlament, 9 de maig del 2008.
El secretari:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
La presidenta:
Rosamaria Alberdi i Castell.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig del 2008,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2939/08, relativa a establiment d'oficines de garanties
lingüístiques, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern de

les Illes Balears a crear oficines de garanties lingüístiques, on es
pugui adreçar qualsevol ciutadà de les Illes Balears en ordre a
salvaguardar els propis drets lingüístics."

A la seu del Parlament, 13 de maig del 2008.
El secretari:
Miquel A. Coll i Canyelles.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de maig del
1008, debaté conjuntament les preguntes RGE núm. 2483/08 a
2486/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a desenvolupament
sostenible del medi rural (II a V). (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril
del 2008).

Les 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 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
3800/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost d'IB3.
(BOPIB núm. 36, d'11 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 de maig del 2008, debaté la Pregunta 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 Eivissa. (BOPIB núm. 36, d'11 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
3801/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a programació pròpia
d'IB3. (BOPIB núm. 36, d'11 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 de maig del 2008, debaté la Pregunta 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 l'EPRTVIB. (BOPIB núm.
36, d'11 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
3802/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a implantació del català
a IB3. (BOPIB núm. 36, d'11 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
3814/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ètica i imparcialitat a IB3
Televisió. (BOPIB núm. 36, d'11 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
3815/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tractament d'altres casos.
(BOPIB núm. 36, d'11 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
3816/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despeses del partit Mallorca-
Getafe. (BOPIB núm. 36, d'11 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
3817/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a despeses del partit Mallorca-
Real Madrid. (BOPIB núm. 36, d'11 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 de maig del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 36, d'11
d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 de maig del 2008, debaté la Pregunta 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-Real Madrid. (BOPIB núm.
36, d'11 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

M)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig del 2008, debaté
la Pregunta RGE núm. 3015/08, de l'Hble. Sra. Diputada
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a escoles de Sa Bodega i de Can Cantó. (BOPIB núm. 36, d'11
d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

N)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig del 2008, debaté
la Pregunta RGE núm. 3016/08, de l'Hble. Sra. Diputada
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a criteris territorials al pressupost de la política lingüística.
(BOPIB núm. 36, d'11 d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

O)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig del 2008, debaté
la Pregunta RGE núm. 3017/08, de l'Hble. Sra. Diputada
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a pàgina web de política lingüística. (BOPIB núm. 36, d'11
d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

P)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig del 2008, debaté
la Pregunta RGE núm. 3019/08, de l'Hble. Sra. Diputada
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a ús de la llengua catalana a l'administració perifèrica de l'Estat.
(BOPIB núm. 36, d'11 d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 14 de maig del 2008, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 3113/08 i 3114/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a actuacions per implantar la
facultat de medicina a les Illes Balears i a facultat de medicina
a les Illes Balears, respectivament. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril
del 2008).

Les 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 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 14 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3115/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suspensió d'intervencions, consultes i proves de diagnosi.
(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 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 14 de maig del 2008, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 3116/08 i 3118/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a mesures per tal que els
tancaments de quiròfans i consultes no afectin el temps d'espera
i a derivació de les intervencions i consultes que actualment
realitza l'Hospital General, respectivament. (BOPIB núm. 36
d'11 d'abril del 2008).
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Les 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 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 14 de maig del 2008, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 3117/08, 3119/08 i
3120/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a funcions dels
professionals sanitaris especialistes de l'Hospital General, a
tancament del bloc quirúrgic i de les consultes de l'Hospital
General i a desenvolupament de l'activitat sociosanitària i
quirúrgica a una mateixa infraestructura hospitalària,
respectivament. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

Les 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 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 15 de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE
núm. 90/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a tall de subministrament
elèctric a l'illa de Mallorca. (BOPIB núm. 28, d'1 de febrer del
2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 15 de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE
núm. 91/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a empresaris afectats per
l'enfonsament del vaixell Don Pedro. (BOPIB núm. 28, d'1 de
febrer del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 15 de maig del 2008, debaté conjuntament les
preguntes RGE núm. 3360/08 i 3361/08, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a mesures per al foment del sector de la construcció i a
reconversió del sector de la construcció, respectivament.
(BOPIB núm. 37, de 18 d'abril del 2008).

Les 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 21 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 7 de maig del
2008, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  3121/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració del Govern
de les Illes Balears en l'ampliació i la millora del campament de
Cala Jondal d'Eivissa. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 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 7 de maig del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm.  3125/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a activitat a l'Hospital General.
(BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 15 de maig del 2008, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 3326/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de l'habitatge rural de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 37 de 18 d'abril del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 15 de maig del 2008, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 3327/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a soterrament d'esteses elèctriques. (BOPIB núm. 37 de
18 d'abril del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.

La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,

davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre les obres al
Port de Ciutadella i el retard d'aquestes (RGE núm. 1811/08).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de maig del 2008, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient qui,
acompanyat del vicepresident de Ports de les Illes Balears i de
la cap de Gabinet, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) (RGE núm.
3587/08).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig del 2008, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació qui, acompanyada de la directora general del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears, del cap de Departament i del
cap del Servei, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.

3251/07.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de maig del
2008, procedí a l'elaboració del dictamen de la proposició de llei
esmentada, presentada pel Consell de Mallorca, de modificació
de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma
de Mallorca (BOPIB núm. 22, de 30 de novembre del 2007).
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió no permanent de Salut RGE núm. 3112/08.

 A la Comissió no permanent de Salut, en sessió de dia 14 de
maig del 2008, quedà retirada la pregunta esmentada,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i
Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió del
servei d'atenció bucodental als discapacitats (BOPIB núm. 36,
d'11 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4383/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per tal d'estimular l'ocupació i l'estalvi
familiar. (Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4396/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a formació professional per a l'ocupació, a tramitar
pel procediment d'urgència. (Mesa de 21 de maig del 2008).

Palma, a 21 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 la consellera de Treball i
Formació del Govern de les Illes Balears sobre les mesures per
tal d'estimular l'ocupació i l'estalvi familiar.

Interessats a conèixer les accions i mesures que s'han dut a
terme -i les que es pensen dur a terme d'ara en endavant- per tal
d'estimular l'ocupació i l'estalvi familiar, així com reduir l'atur,
atesa la situació de l'economia productiva de les Illes Balears,
el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern en relació
amb tots aquests aspectes.

Palma, a 16 de maig del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
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 la consellera de Treball i
Formació del Govern de les Illes Balears sobre la formació
professional per a l'ocupació.

Interessats a conèixer quina és la política general del Govern
de les Illes Balears en relació a la formació professional per a
l’ocupació de la nostra comunitat autònoma, així com les
actuacions que es pensen portar a terme des de l’executiu, el
Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern en relació amb
aquest assumpte.

Així mateix, d’acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Grup Popular solAlicita que aquesta iniciativa sigui tramitada pel
procediment d’urgència atesa la necessitat de conèixer el més
aviat possible quina és la política que desenvolupa el Govern en
relació amb aquest tema.

Palma, a 16 de maig del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4387/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3126/08, relativa a
política educativa del Govern. (Mesa de 21 de maig del 2008).

Palma, a 21 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. 3126/08,
relativa a política educativa del Govern, la moció següent.
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1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a substituir el Pla de la tercera llengua per una
norma, en forma de decret, que reguli el desplegament de la
tercera llengua a les escoles de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a publicar, abans de final de curs, els decrets de
desenvolupament d’ESO i Batxillerat, per tal que els claustres
educatius coneguin aquesta norma abans de final del curs.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar el Decret d’educació infantil (0-3 anys)
de regulació d’obertura i funcionament d’escoletes i negociar-lo
amb el sector per tal d’arribar a un acord amb aquest.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir la normativa relativa a acompanyants en
el transport públic d’escolars.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el desenvolupament del Pla
d’infraestructures educatives sense fer-ne un ús partidista.

Palma, a 14 de maig del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4372/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conducció
d'aigua potable i de sanejament a La Mola (Formentera) (I).
(Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4373/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conducció
d'aigua potable i de sanejament a La Mola (Formentera) (II).
(Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4374/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conducció
d'aigua potable i de sanejament a La Mola (Formentera) (III).
(Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4375/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conducció
d'aigua potable i de sanejament a La Mola (Formentera) (IV).
(Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4376/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conducció
d'aigua potable i de sanejament a La Mola (Formentera) (V).
(Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4377/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conducció
d'aigua potable i de sanejament a La Mola (Formentera) (VI).
(Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4378/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conducció
d'aigua potable i de sanejament a La Mola (Formentera) (VII).
(Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4379/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conducció
d'aigua potable i de sanejament a La Mola (Formentera)
(VIII). (Mesa de 21 de maig del 2008).

Palma, a 21 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, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes vegades s'ha modificat el projecte original per a la
conducció d'aigua potable i de sanejament a La Mola
(Formentera)? En quines dates?

Palma, a 15 de maig 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el termini d'execució del projecte per a la conducció
d'aigua potable i de sanejament a La Mola (Formentera)?

Palma, a 15 de maig 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina situació es troben actualment les obres del projecte
per a la conducció d'aigua potable i de sanejament a La Mola
(Formentera)?
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Palma, a 15 de maig 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins canvis ha proposat el Consell de Formentera al
projecte per a la conducció d'aigua potable i de sanejament a La
Mola (Formentera)?

Palma, a 15 de maig 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el pressupost final del projecte per a la conducció
d'aigua potable i de sanejament a La Mola (Formentera)?

Palma, a 15 de maig 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el pressupost inicial, els canvis pressupostaris amb
els conceptes i les quantitats i quina serà la desviació
pressupostària prevista del projecte per a la conducció d'aigua
potable i de sanejament a La Mola (Formentera)?

Palma, a 15 de maig 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la data de l'acte de replantejament del projecte per
a la conducció d'aigua potable i de sanejament a La Mola
(Formentera)?

Palma, a 15 de maig 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones es podran beneficiar del projecte per a la
conducció d'aigua potable i de sanejament a La Mola
(Formentera)?

Palma, a 15 de maig del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4469/08, de l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
model de finançament. (Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4470/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria
Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
equipaments de seguretat i prevenció. (Mesa de 21 de maig del
2008).

RGE núm. 4471/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sentència
del TSJIB que anulAla una expropiació de l'autovia de Sant
Antoni a Eivissa. (Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4472/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
depuradora sud de Ciutadella. (Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4473/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
promoció esportiva. (Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4474/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
problemes de toponímia. (Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4475/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a educació concertada. (Mesa de 21 de
maig del 2008).
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RGE núm. 4476/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de
les tarifes dels vols interilles. (Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4477/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tarifes flexibles als vols interilles. (Mesa de 21 de maig del
2008).

RGE núm. 4478/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de
torrents. (Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4479/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
d'un pavelló per poder jugar a divisió d'honor de futbol sala a
Manacor. (Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4480/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
percentatge d'inversió licitat pel Govern des de l'1 de gener
fins al final del mes d'abril. (Mesa de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4481/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per tal de minvar l'atur en el sector econòmic de la
construcció. (Mesa de 21 de maig del 2008).

Palma, a 21 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.

En quin estat es troba actualment el procés de negociació
amb l'Estat sobre un nou model de finançament?

Palma, a 21 de maig del 2008.
La diputada:
Anna Crespí i Prunés.

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.

Quins equipaments de seguretat i prevenció a les platges té
prevists la Direcció General d'Emergències de la Conselleria
d'Interior per a la temporada 2008?

Palma, a 21 de maig del 2008.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa la Conselleria d'Obres Públiques de la
sentència dictada pel TSJIB que anulAla una expropiació
practicada per l'anterior govern a la zona de l'autovia de Sant
Antoni a Eivissa?

Palma, a 21 de maig del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines prescripcions són d'obligat compliment per part de
l'ajuntament en el marc del conveni per al sanejament i la
depuració de l'aigua de la depuradora sud de Ciutadella?

Palma, a 21 de maig 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.

Quin tipus de convenis té previst signar la Conselleria
d'Esports i Joventut per afavorir la promoció esportiva amb
cadascun dels consells insulars?

Palma, a 21 de maig del 2008.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

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.
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Quines gestions fa el Govern per solucionar els problemes
de toponímia que sorgeixen constantment a les Illes Balears,
que fins i tot arriben a dificultar el funcionament institucional
i que ni la Llei de normalització lingüística ni el Decret de
toponímia no resolen?

Palma, a 21 de maig del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com té previst la Conselleria d'Educació complir els acords
retributius amb el sector de l'educació concertada?

Palma, a 21 de maig del 2008.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

Com valora el Govern l'increment de les tarifes dels vols
interilles com a conseqüència de l'aplicació de les tarifes
flexibles?

Palma, a 21 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.

Considera el Govern que les tarifes flexibles dels vols
interilles han significat una millora del servei públic?

Palma, a 21 de maig del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la signatura del Conveni de
torrents amb el Ministeri de Medi Ambient?

Palma, a 21 de maig del 2008.
La diputada:
Catalina Soler 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa el Govern de les Illes Balears construir un pavelló al
municipi de Manacor amb les condicions exigides per la
Federació Espanyola per tal que el Fisio-Media Manacor pugui
jugar a la Divisió d'honor de futbol sala en el seu municipi??

Palma, a 21 de maig del 2008.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Quin és el percentatge d'inversió dels pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2008 que el
Govern de les Illes Balears ha licitat des de l'1 de gener
d'enguany fins a final del mes d'abril?

Palma, a 21 de maig del 2008.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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.

Quines mesures pensa el Molt Hble. Sr. President del
Govern que s'han de prendre de manera immediata per estimular
l'ocupació i, en conseqüència, minvar l'increment de l'atur,
especialment en el sector econòmic de la construcció?
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Palma, a 21 de maig del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4388/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport al Parador Nacional a l'illa de Menorca, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 21 de
maig del 2008).

RGE núm. 4393/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a obstacles a l'avanç dels drets dels nins i les nines,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa
de 21 de maig del 2008).

RGE núm. 4394/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació de la distribució d'excedents alimentaris de
la Unió Europea a Menorca, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials, pel procediment d'urgència.
(Mesa de 21 de maig del 2008).

Palma, a 21 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 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

Atès que el 9 de novembre del 2004, aquest Parlament, per
unanimitat, va aprovar demanar al Govern de l’Estat construir
un parador nacional de turisme a l’illa del Llatzaret.

Ateses, per altra banda, les diverses iniciatives en el mateix
sentit que s’han vist i debatut a diverses institucions de l’illa de
Menorca, la qual cosa demostra l’interès i l’acord polític
existent en relació amb la necessitat que Menorca compti amb
una infraestructura turística d’aquest tipus.

Atès que han passat quasi quatre anys sense que el Govern
de l’Estat hagi fet cap avanç significatiu, ben al contrari, s’ha
manifestat en contra de la construcció del parador al Llatzaret.

Atès que actualment per part de Turespaña s’està plantejant
la possibilitat de canviar la ubicació del parador i, per tant,
creim que en aquests moments els grups polítics representants
en el Parlament de les Illes Balears s’hi han de pronunciar.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mantenir la ubicació del Llatzaret a l’illa de Menorca, com a
opció prioritària i de consens de tots els grups polítics, per tal de
construir-hi un parador nacional de turisme.

2. Que en cas que el Govern de l’Estat demostri la
impossibilitat o inviabilitat de construir un parador nacional al
Llatzaret, se cerqui un altre immoble a una altra ubicació, que
permeti a més recuperar i conservar un element del patrimoni
històric de Menorca. 

3. El Parlament de les Illes Balears rebutja la proposta de
construir el parador nacional de turisme a l’antic Hospital Verge
del Toro de Maó, atesa la manca d’interès històric de l’edifici.

Palma, a 12 de maig del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.
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 163 i següents del

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

Exposició de motius

Atès que, d’acord amb el que a continuació s’exposarà, la no
discriminació estipulada a l’article 2 de la Convenció dels Drets
del Nin, no s’aplica als fills dels immigrants d’aquesta
comunitat autònoma.

Atès que l’educació és un dels drets més fonamentals i
imprescindibles a una societat democràtica i que, sense aquesta,
els nins i les nines no tendran dret a la igualtat d’oportunitats.

L’educació no acaba a les tasques pròpies d’una aula
escolar, sinó a altres moltes activitats que es programen per a la
participació i que serveixen per fomentar la convivència
mitjançant els diferents programes esportius, multiculturals o
d’oci.

Que els nins i les nines es vegin privats o no hi tenguin accés
per raons de naixement, sexe o qualsevol altra circumstància és
una discriminació impròpia en els països que diuen treballar per
assegurar la igualtat d’oportunitats, que ratifiquen tractats i
convencions dels drets dels nins.
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Des del Grup Popular, creiem que no es poden continuar
donant a la nostra comunitat autònoma exemples com ara que
els nins d’un viatge escolar programat tenguin diferents tarifes
per ser fills d’immigrants regularitzats. Venim denunciant des
de fa molt de temps aquesta situació.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a obrir vies i a adequar partides per tal d’acabar
amb la discriminació que suposa que els nins de pares
immigrants regularitzats no puguin viatjar en les mateixes
condicions que els altres nins en els viatges escolars.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a cercar solucions que evitin la situació del punt
anterior.

Palma, a 13 de maig del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i li sigui aplicat el procediment d'urgència.

Exposició de motius

Atesa la greu problemàtica sorgida arran de l’exigència del
Banc d’Aliments de cobrar el desplaçament des de Mallorca a
les altres illes dels excedents alimentaris, cosa que infereix en
el seu adequat repartiment a les persones més necessitades
d’aquestes illes.

Atesa la preocupació de les entitats, tant públiques com
privades, que s’ocupaven de la distribució d’aquests excedents,
es demana el procediment d’urgència.

Fins l’any 2005 la distribució d’excedents alimentaris de la
Unió Europea amb finalitats socials arreu de l’Estat es feia a
través de la Creu Roja.

A Menorca, les residències municipals de Maó i Ciutadella,
la residència del consell insular, la coordinadora per a persones
amb discapacitat i Càritas, en la seva estructura parroquial,
distribuïen aquests aliments que proporcionava la Creu Roja de
forma centralitzada.

A partir del mes de març de l’any 2006 qui passa a oferir el
servei és l’entitat Banc d’Aliments enlloc de la Creu Roja,
entitat que no disposa de delegació a Menorca i, per tant, de
magatzem des d’on gestionar els aliments.

Gràcies a Càritas aquesta situació d’emergència va ser
solucionada durant els anys 2006 i 2007, sempre de manera
provisional, amb la intenció que la gent més necessitada de
Menorca no quedàs sense aliments.

La gravetat de la situació es produeix a partir del 2008 ja
que no només el Banc d’Aliments continua fent aquesta gestió
en perjudici de totes les illes (Balears i Canàries), on no té
delegació sinó que a més el Banc d’Aliments exigeix a les
entitats distribuïdores que assumeixin els costos de transport
d’aliments de Mallorca a les altres illes, de manera que ara no
només no es té el servei mínim que es necessita, sinó que a més
s’han de pagar uns costos per un excedent alimentari.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar davant el Govern d’Espanya que durant
l’any 2008 el transport dels aliments entre les illes sigui
assumit, com ho venia fent, pel Banc d’Aliments.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar davant el Govern d’Espanya que per a
anys posteriors s’exigeixi que les entitats que optin a la gestió
d’excedents alimentaris demostrin tenir estructura operativa a
totes les illes de l’Estat i en garanteixin el subministrament.

Palma, a 7 de maig del 2008.
El portaveu:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 398/08, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a actuacions a la
finca "Sa tanca d'allà dins" de Formentera. (BOPIB núm. 28
d'1 de febrer del 2008).

Quines actuacions es duran a terme a la finca "Sa tanca
d'allà dins" per part de la Conselleria de Medi Ambient, a part
del que ja hi ha en projecte i que s'està executant en aquests
moments?

Després de les actuacions ja executades, i en atenció a la
nova configuració institucional derivada de la creació del
Consell de Formentera, estam en procés de coordinació entre
ambdues institucions per tal de decidir quines actuacions de
futur es duran a terme al referit espai.

Palma, 3 d'abril del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.
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Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 2304/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
colAlaboració entre la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament
d'Alaior en relació a l'escoleta d'Es Pouet. (BOPIB núm. 35 de
4 d'abril del 2008).

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

Des de la Conselleria d'Educació i Cultura es colAlabora amb
l'escoleta Es Pouet de l'Ajuntament d'Alaior a través del suport
de l'equip d'atenció primerenca per tal de detectar i fer el
seguiment i suport dels infants amb necessitats educatives
especials.

Per altra banda, l'Ajuntament d'Alaior ha adaptat les tretze
aules de l'escoleta per tal d'obtenir l'autorització de la
conselleria, ja publicada al BOIB, i així poder solAlicitar la
subvenció de 4.000 euros per aula autoritzada.

Palma, 28 d'abril del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 2305/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
colAlaboració amb l'escoleta d'Es Pouet (Alaior). (BOPIB núm.
35 de 4 d'abril del 2008).

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

Pel que fa a l'any 2007, la Conselleria d'Educació tenia
pressupostats uns 120.000,00 euros per ajudes de 0-3 anys.
D'aquesta partida, quatre-cents cinquanta-set amb trenta-quatre
cèntims d'euro (457,34) foren assignats a l'Ajuntament d'Alaior
en concepte d'ajuda als espais familiars (activitat adreçada a
infants no escolaritzats).

L'Ajuntament d'Alaior, que té autoritzades 13 aules per a
aquest any 2008, podrà solAlicitar una subvenció de 4.000 euros
per aula autoritzada per al seu funcionament.

Palma, 28 d'abril del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 2436/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria d'Educació i
Cultura. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

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

Salvat error o omissió, des de la Conselleria d'Educació i
Cultura es duen o posaran en marxa aquest any 2008 els
següents projectes:

1. Des de l'IBISEC per a l'any 2008 es preveu l'ampliació dels
banys del CP El Pilar (96.481,60 euros) i el tancament del CP
Sant Ferran de Ses Roques (50.000,00 euros).

2. Des de la Direcció General d'Administració, Ordenació i
Inspecció Educatives ja s'ha dut a terme la connexió a la intranet
d'Educació per ADSL a la delegació de Formentera del CEP
d'Eivissa i Formentera, així com també s'ha previst la tramesa
de material informàtic per al curs 2007-2008 (4 ordinadors al
CP El Pilar de la Mola, 6 ordinadors al CP Mestre Lluís Andreu,
1 servidor i 8 ordinadors al CP Sant Ferran de Ses Roques).

Per altra banda, la secció europea podrà ser autoritzada quan
es tenguin els resultats jurídics per al curs 2008-2009 al CP El
Pilar (centre amb programa trilingüe des del 2006). Una
professora assistirà a un curs intensiu de llengua i metodologia
de 240 hores els mesos de maig, juny i agost.

També es dotarà d'una auxiliar de conversa de llengua
anglesa per al curs 2008-2009 al CP El Pilar.

Projecte multilateral Comenius al CP El Pilar, aprovat per
la convocatòria 2008 per començar el setembre del 2008,
finançat per la Unió Europea.

3. Des de la Direcció General d'Universitat es van convocar les
ajudes de desplaçament per cursar estudis universitaris que van
suposar un increment del 5,2% respecte de la quantitat atorgada
l'any 2007. Pel que fa a l'alumnat universitari amb domicili
familiar a l'illa de Formentera, aquestes ajudes tenen una
quantia de 420 euros per a cada solAlicitant i per a qualsevol
universitat espanyola (augment del cent per cent respecte de
l'any 2007 per a una bona part de l'alumnat beneficiari de l'illa
de Formentera).

També la Direcció General d'Universitat va convocar les
ajudes complementàries als programes institucionals de
mobilitat internacional de l'alumnat universitari. Pel que fa a
l'alumnat universitari amb domicili familiar a l'illa de
Formentera, aquestes ajudes complementàries tenen una quantia
de 800 euros per a cada persona beneficiària.

Durant l'any 2008 la DG d'Universitat continuarà finançant
les activitats de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera
amb una assignació de 18.000 euros.

La UIB rebrà l'any 2008 transferències directes de la
conselleria per més de 60 milions d'euros, que també beneficien
l'alumnat de Formentera, en particular pel que fa a les activitats
realitzades a través del COFIU.

També la Conselleria d'Educació continuarà donant suport
a les activitats de l'Escola Universitària de Turisme del Consell
Insular d'Eivissa, que beneficia també l'alumnat de l'illa de
Formentera.

Des de la conselleria es financen les activitats de l'AQUIB,
a les convocatòries de la qual poden concórrer les persones
interessades residents a l'illa de Formentera, així com també a
la convocatòria de subvenció d'actuacions que contribueixen a
dinamitzar la vida universitària de les Illes. També cal destacar
el POTU que la conselleria finança i que inclou activitats que
s'adrecen a persones residents a Formentera.
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4. Des de la Direcció General d'Innovació i Formació del
Professorat, aquest trimestre convocarà, en comissió de serveis,
la plaça del Camp d'Aprenentatge per tal de millorar i impulsar
aquest recurs d'educació ambiental.

Per atendre la diversitat de l'alumnat de Formentera, la
Conselleria d'Educació té previstes actuacions per al proper curs
de diversa naturalesa: programes d'intervenció socioeducativa
i mesures de reforç educatiu per a l'alumnat immigrant.

5. Projectes de la Direcció General de Cultura:
- Àrea d'Arts Escèniques: signatura d'un conveni de

colAlaboració per a la promoció de l'intercanvi d'espectacles
teatrals entre les Illes Balears, que permetrà la programació
regular de teatre i dansa a Formentera. El Govern assumirà les
despeses de transport de les companyies de la resta de les
Balears que vagin a actuar allà, mentre que el Consell de
Formentera pagarà els cachés de les actuacions. Lloc: Sala
polivalent. Pressupost: 13.000 euros, aproximadament.

- Àrea d'Arxius, Biblioteques i Museus: construcció del
Museu i Centre Cultural de Formentera. Reunit el patronat de la
Fundació Museu i Centre Cultural de Formentera, el Govern
aporta com a dotació fundacional la quantitat de 25.000 euros,
a més de finançar les obres del museu. La Fundació Sa Nostra,
per la seva banda, aportarà mitjançant préstec o crèdit un import
màxim de 601.020,10 euros, destinat a les despeses que es
derivin de la redacció del projecte arquitectònic i la direcció de
les obres. El pressupost aproximat del projecte és de 2 milions
d'euros.

- Àrea de Literatura: presentació dels darrers números de la
colAlecció Paraula de poeta i Paraula de narrador, activitat
inserida dins el Pla de foment de la lectura de la conselleria per
al 2008.

- Àrea de Música: posar en marxa un circuit de música jove
que inclogui la participació de grups musicals formenterers en
la programació musical de les altres illes i en què els grups de
les altres illes tinguin fàcil accés per dur a terme actuacions a
Formentera.

Incorporar una sala de l'illa al circuit de música programat
per l'AIE dins el programa "Artistes en ruta", en el qual
colAlabora el Govern.

Integrar les corals de Formentera en la Federació de Corals
de les Illes Balears i establir un circuit o festival on participin
les corals d'aquesta illa.

Promoure el contacte entre els grups de ball i música
tradicionals de Formentera i la resta d'illes i fomentar la
presència de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears a
Formentera.

* Programa Viu la cultura: concert didàctic Percusax
Reciclat.

Palma, 28 de febrer del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 2439/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria d'Economia, Hisenda i

Innovació, o les seves empreses públiques, consorcis i
fundacions, a Formentera durant el 2008?

Es poden consultar els pressupost per a l'any 2008, on
s'assenyalen les inversions previstes.

Palma, 25 d'abril del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 2441/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

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

L'IBAVI té intenció i disponibilitat pressupostària per
adquirir sòl a Formentera en el moment en què es trobi un sòl de
característiques adequades per construir-hi habitatges de
protecció oficial, d'acord amb els valors de repercussió d'HPO
i amb la colAlaboració del Consell Insular de Formentera. Tan
bon punt es pugui disposar de sòl adient, l'IBAVI estarà en
disposició de fer les passes necessàries per construir-hi
habitatges de protecció oficial.

Palma, 28 d'abril del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 2444/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del
2008).

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

- Continuar els descomptes dels vaixells Formentera-Eivissa
i contracte especial de navegació d'interès públic entre Eivissa
i Formentera per assegurar el servei a primera i darrera hora.

- SolAlicitud al Ministeri de Foment per la declaració
d'interès públic de la línia Dénia-Formentera.

- ColAlaboració en matèria d'execució de les actuacions
previstes al Pla director sectorial de transports de les Illes
Balears a Formentera, en el marc de la part corresponent del
conveni de colAlaboració signat entre la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports (ara Conselleria de Mobilitat
i Ordenació del Territori) i el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera (ara Consell Insular de Formentera).
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Palma, 28 d'abril del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 2452/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a obres del Centre
Nacional de formació professional ocupacional de Maó.
(BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

Quan té previst el Govern finalitzar les obres del Centre
Nacional de formació professional ocupacional de Maó?

Feta visita al centre el dia 8 d'abril pel secretari general
tècnic i el director general de Polítiques Actives, Formació i
Ocupació, acompanyats pel director de l'obra i l'arquitecte, es
constata que l'obra estarà finalitzada el mes de maig.

Palma, 25 d'abril del 2008.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 2453/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a mesures per
reduir l'índex d'accidents laborals. (BOPIB núm. 35 de 4
d'abril del 2008).

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

- Contractació de 12 nous tècnics en prevenció de riscs
laborals.

- Formació a immigrants.
- Assessorament on line al petit i mitjà empresari.
- Sensibilització.
- Habilitació de tècnics de la DGSL.
- Equips conjunts d'actuació entre tècnics de la DGSL i

Inspecció.

Palma, 8 d'abril del 2008.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 2455/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a Pla de xoc per
reduir la sinistralitat laboral. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del
2008).

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

- Contractació de 12 nous tècnics en prevenció de riscs
laborals.

- Formació d'immigrants.
- Assessorament on line al petit i mitjà empresari.
- Sensibilització.
- Habilitació de tècnics de la DGSL.

Palma, 8 d'abril del 2008.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 2456/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a inversió de
1.300 milions per part del Govern. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril
del 2008).

Dels 1.300 milions d'euros que té prevists el Govern de les
Illes Balears destinar a inversions públiques, quina part
destinarà a cada una de les conselleries?

Es poden consultar els pressuposts per a l'any 2008 on
s'assenyalen les inversions previstes. Cal recordar que de la
quantitat ressenyada a aquesta pregunta, 300 milions
corresponen a execució d'inversions per part de l'Estat.

Palma, 25 d'abril del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 2457/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a inversió de
1.300 milions per part del Govern (II). (BOPIB núm. 35 de 4
d'abril del 2008).

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

Es poden consultar els pressuposts per a l'any 2008 on
s'assenyalen les inversions previstes. Cal recordar que de la
quantitat ressenyada a aquesta pregunta, 300 milions
corresponen a execució d'inversions per part de l'Estat.

Palma, 25 d'abril del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 2464/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a nou règim
especial de les Illes Balears. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del
2008).
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Quins calendari té previst el Govern de les Illes Balears per
remetre a les Corts Generals la proposta del nou règim
especial de les Illes Balears?

El Govern continua treballant en la proposta. No s'ha tancat
encara una data precisa.

Palma, 25 d'abril del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 2465/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a trasllat de la
planta potabilitzadora de Sa Pobla a Es Castell. (BOPIB núm.
35 de 4 d'abril del 2008).

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

No.

Palma, 23 d'abril del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 2466/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a subvenció de la
planta potabilitzadora de Sant Climent. (BOPIB núm. 35 de 4
d'abril del 2008).

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

No.

Palma, 23 d'abril del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 2467/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a pla de
competitivitat de l'economia  balear. (BOPIB núm. 35 de 4
d'abril del 2008).

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

Es troba en fase avançada.

Palma, 25 d'abril del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 2470/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a IVA turístic.
(BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

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

Entenem que aquesta qüestió s'emmarca en la negociació
general sobre la millora de finançament de la comunitat.

Palma, 25 d'abril del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 2481/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a nivell de
nitrats a aigües subterrànies de Menorca (X). (BOPIB núm. 35
de 4 d'abril del 2008).

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

En relació a la pregunta formulada s'ha d'informar del
següent:

- InstalAlacions de plantes d'osmosi per desnitrificar les aigües
de les captacions.
- Reubicació de les captacions.
- Reducció d'extraccions, amb aportacions de recursos no
convencionals:

- Dessalació.
- Reutilització d'aigües regenerades amb qualitat adequada.

- Gestió de la demanda (estalvi d'aigua tant per a ús domèstic
com agrícola).
- Disminució de la càrrega contaminant de les diferents fonts
(agrícola-ramadera, pous negres, xarxa de clavegueram).

Palma, 23 d'abril del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 2773/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a pla
d'embelliment i/o esponjament a Mallorca. (BOPIB núm. 35 de
4 d'abril del 2008).

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

Els plans que es desenvolupen a l'illa de Mallorca i que es
podrien qualificar com d'embelliment o d'esponjament són els
diferents plans de desestacionalització, de dinamització del
producte turístic i el Consorci urbanístic de la Platja de Palma.
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Palma, 21 d'abril del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 2774/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a pla
d'embelliment i/o esponjament a Menorca. (BOPIB núm. 35 de
4 d'abril del 2008).

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

Els plans que es desenvolupen a l'illa de Mallorca i que es
podrien qualificar com d'embelliment o d'esponjament són els
diferents plans de desestacionalització i de dinamització del
producte turístic.

Palma, 21 d'abril del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 2775/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a pla
d'embelliment i/o esponjament a Eivissa. (BOPIB núm. 35 de
4 d'abril del 2008).

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

Els plans que es desenvolupen a l'illa de Mallorca i que es
podrien qualificar com d'embelliment o d'esponjament són els
diferents plans de desestacionalització i de dinamització del
producte turístic.

Palma, 21 d'abril del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 2776/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a pla
d'embelliment i/o esponjament a Formentera. (BOPIB núm. 35
de 4 d'abril del 2008).

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

El plan que es desenvolupa a l'illa de Formentera és el de
desestacionalització.

Palma, 21 d'abril del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 2985/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a televisió digital
terrestre a Formentera. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

Pensa la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del
Govern de les Illes Balears fer alguna gestió per possibilitar
que els ciutadans de Formentera puguin rebre el senyal de
diverses televisions autonòmiques com TV3 o Canal 9 al seu
receptor de la televisió digital terrestre?

Les gestions ja s'han fet, i el segon múltiple que permetrà
assegurar la recepció ja ha estat concedit pel ministeri.

Palma, 25 d'abril del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 2990/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a televisió digital
terrestre a Formentera. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

Ha fet la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació els
ajustaments tècnics necessaris per a la recepció correcta del
servei de la televisió digital terrestre a Formentera?

Sí. Per a les zones on la recepció no és encara prou bona,
s'estan fent els tràmits per augmentar la potència de l'emissor al
límit per no superar el que estableix la normativa vigent.

Palma, 25 d'abril del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 3169/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
persones derivades a altres hospitals des de l'Hospital de
Manacor. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

Quina és la quantitat de persones derivades des de
l'Hospital de Manacor a altres hospitals durant el darrer any?
Especificau-ne el motiu i els hospitals als quals s'han derivat.

Hospital Son Dureta, 212.
Fundació Hospital Son Llàtzer, 15.
Repatriacions/aeroport, 11.
Clínica Juaneda, 9.
Hospital Psiquiàtric, 6.
Hospital Joan March, 5.
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Hospital comarcal d'Inca, 4.
Policlínica Miramar, 4.
Mútua Balear Palma, 2.
Palma Planas Manacor, 2.
Palma Planas Palma, 2.
Hospital Verge de la Salut, 2.
Clínica Rotger, 1.
Hospital General de Mallorca, 1.
Hospital General de Muro, 1.
Altres hospitals de la península, 1.
Hospital Sant Joan de Déu, 1.
Total: 416.

Els motius principals pels quals s'han derivat persones a
altres hospitals són: motius mèdics, campanya de grip, llarga
estada i realització de PET a les pacients.

Palma, 12 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 3170/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a servei
d'atenció específica a persones discapacitades que ofereix
l'Hospital General. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

Quantes persones s'han beneficiat fins a dia d'avui del
servei d'atenció específic a persones discapacitades que ofereix
l'Hospital General a les àrees, entre d'altres, d'atenció
bucodental o urològica?

Atenció a discapacitats en consultes externes
d'estomatologia, oftalmologia i urologia entre el 2005 i el 2007:
968.

Palma, 6 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 3171/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
consultes externes de l'Hospital General. (BOPIB núm. 36 d'11
d'abril del 2008).

Quantes consultes externes s'han realitzat a l'Hospital
General durant el 2007?

Primeres: 7.678.
Segones: 13.211.

Palma, 6 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 3172/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a activitat
quirúrgica de l'Hospital General. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril
del 2008).

Quina ha estat l'activitat quirúrgica de l'Hospital General
durant l'any 2007?

- Cirurgia major ambulatòria.
Recursos propis: 750.
Recursos externs: 1.088.

- Cirurgia menor ambulatòria.
Recursos propis: 686.
Recursos externs: 1.369.

Palma, 6 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 3173/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a despesa
en medicaments a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

Quina és la despesa en medicaments a la comunitat
autònoma de les Illes Balears? Indicau la relació per mesos.

Import líquid 2006 Import líquid 2007

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

16.171.502,46
15.816.479,25
15.825.279,84
15.509.135,24
16.794.159,40
16.078.496,84
16.242.896,61
16.103.482,01
16.385.191,61
15.987.669,47
17.187.898,93
16.061.747,42

18.367.488,67
17.506.114,56
14.993.927,58
17.418.287,41
17.365.842,18
17.184.691,45
16.920.103,18
16.607.553,40
17.259.086,08
18.119.924,81
16.892.011,97
17.587.176,46

Acumulat any 194.163.939,08 206.222.207,75

Palma, 12 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 3174/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
intervencions quirúrgiques suspeses. (BOPIB núm. 36 d'11
d'abril del 2008).
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Quantes intervencions quirúrgiques han estat suspeses des
del mes d'octubre del 2007 fins al dia de la contestació de la
pregunta? Per quins motius s'han suspès?

Total d'IQ programades suspeses entre l'octubre del 2007 i
el març del 2008: 1.788.

Els principals motius de la suspensió han estat: curació o
millora del pacient, el pacient no es presenta, el pacient ha
menjat o ha begut, mal estat del malalt i retard en el
començament d'una intervenció anterior.

Palma, 12 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 3176/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a fons per
al desenvolupament de programes de salut pública. (BOPIB
núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

Quins fons ha rebut la comunitat autònoma de les Illes
Balears de l'Estat per al desenvolupament de programes de
salut pública? Indicau a quins programes s'estan aplicant.

En aquests moments estan enviades les solAlicituds de fons
al Ministeri de Sanitat i Consum i estam pendents de la seva
adjudicació.

Palma, 6 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 3177/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Camen Castro i Gandasegui, relativa a
coordinació de la Conselleria de Salut amb la Conselleria
d'Afers Socials pel que fa a les situacions de dependència.
(BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

Quin nivell de coordinació mantenen la Conselleria de
Salut i Consum i la Conselleria d'Afers Socials pel que fa a les
situacions de dependència?

El nivell de coordinació entre la Conselleria de Salut i
Consum i la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
pel que fa al desenvolupament de la dependència es pot valorar
com a adequat i positiu.

Per tal de facilitar la coordinació entre les dues conselleries
s'ha incorporat la presència de la Conselleria de Salut a la
Fundació d'atenció a la dependència i promoció de l'autonomia.

També s'ha incorporat la Conselleria de Salut als consorcis
sociosanitaris d'Eivissa-Formentera, Menorca i Mallorca.

Es mantenen reunions periòdiques de caràcter sociosanitari,
amb especial incidència en les temes d'atenció primerenca i el
centre Joan Crespí.

Palma, 5 de maig del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Periòdicament es mantenen reunions tècniques de
coordinació.

Palma, 7 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 3179/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
valoració del Pla de salut. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del
2008).

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del Pla de
salut que finalitzà l'any 2007?

La valoració dels resultats del Pla de salut de les Illes
Balears 2003-2007 està actualment en procés d'elaboració.

Palma, 6 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 3180/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
convenis de colAlaboració entre la Conselleria de Salut i la
Fundació Avedis Donavedian. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del
2008).

Quins convenis de colAlaboració manté la Conselleria de
Salut amb la Fundació Avedis Donavedian.

A la Conselleria de Salut i Consum no consta cap conveni
signat amb l'esmentada fundació.

Palma, 6 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 3182/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
periodicitat de realitzacions de mamografies. (BOPIB núm. 36
d'11 d'abril del 2008).
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Amb quina periodicitat i freqüència s'estan realitzant
mamografies a les dones per tal de prevenir el càncer de
mama?

El programa de detecció precoç de càncer de mama estableix
fer mamografies de cribatge a totes les dones simptomàtiques de
50 a 69 anys residents amb una periodicitat biennal.

Palma, 6 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 3183/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
procediment legal per a l'adquisició de determinats solars,
terrenys o edificis per part del Govern. (BOPIB núm. 36 d'11
d'abril del 2008).

Quin procediment legal s'ha previst per a l'adquisició dels
solars, terrenys o edificis presentats pel conseller d'Habitatge
a la roda de premsa de dia 2 d'abril del 2008 i que han estat
adquirits entre gener i març del 2008?

El procediment que en compliment del seu objecte social ha
efectuat l'IBAVI en els darrers mesos és el mateix que s'ha
adoptat des de les primeres compres que l'entitat té
inventariades (any 1989).

Palma, 10 de maig del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 3184/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
garantia de la concurrència i la transparència en l'adquisició
de diversos terrenys i edificis per part del Govern. (BOPIB
núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

Com ha garantit la concurrència i la transparència en
l'adquisició de solars, terrenys o edificis presentats pel
conseller d'Habitatge a la roda de premsa de dia 2 d'abril del
2008 i que han estat adquirits entre gener i març del 2008?

L'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), des de la seva
constitució ha estat sotmès, respecte de les compres, permutes
o adquisicions de solars, terrenys o edificis, al dret privat. Per
tant el procediment i els principis observats en les adquisicions
que en compliment del seu objecte social ha efectuat l'IBAVI en
els darrers mesos són els mateixos que s'han adoptat des de les
primeres compres que l'entitat té inventariades (any 1989).

Palma, 30 d'abril del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 3389/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a estadística de
les barques de Formentera. (BOPIB núm. 37 de 18 d'abril del
2008).

Quants de passatgers han utilitzat mensualment i durant
l'any 2007 les barques de les 6.00 hores entre Formentera i
Eivissa i les de les 21.30 hores entre Eivissa i Formentera que
subvenciona el Govern balear?

Any 2007 Formentera-Eivissa
Sortida 6.00 hores

Eivissa-Formentera
Sortida 21.30 hores

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

56
42
45
82
481

2.102
3.287
2.567
2.218
901
75
66

1.086
822
690
671

1.128
1.319
1.664
1.639
1.058
754
457
645

Total 11.922 11.933

Palma, 30 d'abril del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 3661/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a transport
marítim (I). (BOPIB núm. 39 de 2 de maig del 2008).

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?

El Govern de les Illes Balears dóna suport a aquesta petició
i actualment està estudiant quina és la millor manera de regular
el trànsit entre Eivissa i Formentera.

Aquests estudis es fan conjuntament amb el Consell de
Formentera, i tan aviat com disposem dels diversos estudis
encarregats es prendrà una decisió. A més d'aquesta iniciativa
s'han duit a terme reunions amb les companyies navilieres, que
s'han de concretar en la Mesa del Transport Marítim, que en un
termini breu es formalitzarà, la qual cosa permetrà afrontar
aquest repte d'una forma més positiva per a tots els sectors
implicats.

Palma, 13 de maig del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.
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Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 3662/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a transport
marítim (II). (BOPIB núm. 39 de 2 de maig del 2008).

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

El Consell de Formentera no ha decidit encara crear una
naviliera pública; és més, les seves manifestacions han estat que
seria com a darrer recurs. És un tema que s'està estudiant
juntament amb altres alternatives, per millorar el transport. Si
una vegada estudiades totes les alternatives es decideix que
aquesta és la millor opció, el Govern donarà tot el suport a la
iniciativa del consell.

Palma, 13 de maig del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 3663/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a transport
marítim (III). (BOPIB núm. 39 de 2 de maig del 2008).

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'adequada?

El Govern de les Illes Balears ha detectat que els horaris
presenten alguns dèficits, com és ara que les dues companyies
operadores han arribat a superposar les sortides dels vaixells als
horaris més rendibles.

Malgrat aquesta situació heretada i insatisfactòria per als
ciutadans de Formentera, s'estan fent totes les passes per
millorar aquesta situació. Ja s'ha contactat amb totes les
navilieres i s'està arribant a acords més satisfactoris.

Aquesta situació, que fa anys que s'arrossega, és
especialment problemàtica a l'hivern, ja que a l'estiu hi ha més
oferta. La Direcció General de Transport Aeri i Marítim treballa
amb l'objectiu que el proper hivern es disposarà d'uns horaris
més adients.

Palma, 13 de maig del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta RGE núm. 3664/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a transport
marítim (IV). (BOPIB núm. 39 de 2 de maig del 2008).

Pensa el Govern de les Illes Balears continuar finançant
durant tota la legislatura el trajecte de transport marítim de les
6.00 hores entre Formentera i Eivissa i el de les 21.30 hores
d'Eivissa a Formentera?

La conselleria va signar el contracte especial de navegació
d'interès públic el  mes d'agost del 2007. En aquest moment el
Govern no s'ha plantejat deixar de finançar ambdós trajectes.
Una vegada acabat el contracte, l'estiu del 2009, i analitzada la
situació es prendrà la decisió més adient.

El Govern està compilant les dades d'utilització del servei,
mes a mes, des de la signatura del contracte. Amb aquestes
dades a la mà es farà un estudi econòmic i es prendrà la decisió
pensant en els ciutadans de Formentera, i es valorarà, juntament
amb els sectors implicats, la convivència per a l'interès general
de continuar amb aquests contractes.

Palma, 13 de maig del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 3665/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a transport
marítim (V). (BOPIB núm. 39 de 2 de maig del 2008).

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?

El Govern de les Illes Balears encara no ha decidit establir
una declaració d'interès públic del servei de transport marítim
entre Formentera i Eivissa. És un tema que està en estudi,
juntament amb altres alternatives per regular el servei. Les
decisions que es prenguin s'han de realitzar en el marc de la
legalitat.

Palma, 13 de maig del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4384/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Esports i Joventut.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2008, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Esports i Joventut, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, per tal d'informar sobre la colAlaboració del
Consell Superior d'Esports amb la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada del Projecte de llei RGE núm. 60/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2008, conformement amb l'establert a l'article
128.1 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 4380/08, presentat pel Govern de les Illes Balears, i
accepta la retirada del projecte de llei esmentat, de mesures
urgents destinades a l'obtenció de sòl per a habitatge de
protecció pública, publicat al BOPIB núm. 27, de 18 de gener
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE

núm. 2488/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2008, conformement amb l'establert als articles
95 i 96 del Reglament de la Cambra i a la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència
a les iniciatives no legislatives, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 4386/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a serveis
mancomunats de la policia local (BOPIB núm. 35, de 4 d'abril
d'enguany) es tramiti pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per

a les proposicions no de llei RGE núm. 4053/08 i 4054/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4389/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, en el sentit que les
dues proposicions no de llei esmentades, relatives a valoració
dels béns immobles urbans i a modificació de la Llei 35/2006,
de 18 de novembre, de l'impost de la renda de les persones
físiques (BOPIB núm. 41, de 16 de maig d'enguany), siguin
tramitada davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 4019/08, de
modificació de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de
policies locals de les Illes Balears. 

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessions de dia 21 de maig del 2008, conformement
amb l'establert a l'article 140.1 del Reglament de la Cambra,
proposen sotmetre al Ple de la Cambra que el projecte de llei
esmentat (BOPIB núm. 41, de 16 de maig  d'enguany) sigui
tramitat pel procediment de tramitació directa i en lectura única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
Debat a la Comissió d'Assumptes Socials de les propostes

de resolució que es puguin derivar de l'escrit RGE núm.
4012/08, presentat pel Govern de les Illes Balears, com a Pla
director de la cooperació de les Illes Balears 2008-2011. 

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessions de dia 21 de maig del 2008, adoptaren que
les propostes de resolució que es puguin derivar de l'escrit
esmentat es debatessin davant la Comissió d'Assumptes Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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