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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de maig del 2008, aprovà la Llei de l'estatut dels
expresidents del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 28 de maig del 2008
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
LLEI DE L'ESTATUT DELS EXPRESIDENTS DEL

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

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

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

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

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

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

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

Article únic

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

declarada i publicada, d’acord amb la normativa específica
d’aplicació.

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

Disposició final

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

A la seu del Parlament, a 21 de maig del 2008.
El secretari primer:
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
20 de maig del 2008, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 3037/07, relativa a protecció del paisatge
urbà dels centres històrics dels pobles i les ciutats de les Illes
Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a prendre mesures per al manteniment dels trets
identitaris de l'arquitectura urbana tradicional dels nostres
pobles i ciutats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la política d'ajuts per a la rehabilitació de
barris consideri el valor del paisatge urbà, tant a nivell d'escena
urbana com de perfil (skyline), i exigeixi als ajuntaments
receptors la redacció d'ordenances de publicitat, mobiliari de
terrasses o altres elements emergents dels edificis.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la normativa de concessió d'ajuts per a la
rehabilitació de barris fomenti la rehabilitació d'edificis sobre la
reconstrucció.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre en consideració els tres punts anteriors
tant de cara a la redacció de la Llei de barris com d'una futura
llei de paisatge de les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 27 de maig del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
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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 20

de maig del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3785/08,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'execució de la
Llei de dependència.

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

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració,
Josefina Santiago i Rodríguez.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina; l'Hble. Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble.
Sra. Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Antoni Serra i
Torres i l'Hble. Sra. Josefina Santiago i Rodríguez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 28 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 20

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4305/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina, relativa a abastiment d'aigua potable.
(BOPIB 41, de 16 de maig del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 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 20

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4310/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a presència de consolats de països
que tenen súbdits residents a les Illes Balears. (BOPIB 41, de 16
de maig del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 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 20

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4313/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a congrés d'agents de viatges
britànics. (BOPIB 41, de 16 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 28 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 20

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4307/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transferència de la promoció
turística al Consell de Menorca. (BOPIB 41, de 16 de maig del
2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 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 20

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4314/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reobertura del Pont del Tren.
(BOPIB 41, de 16 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 de Mobilitat i Ordenació
del Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 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 20

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4304/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a bonificacions a les tarifes en el
transport aeri i marítim. (BOPIB 41, de 16 de maig del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació
del Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 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 20

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4303/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a Fira
Eurobijoux 2008. (BOPIB 41, de 16 de maig 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 28 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 20

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4308/08, de
l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a difusió de les mesures
adoptades per la Conselleria de Treball. (BOPIB 41, de 16 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 28 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 20

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4316/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Fundació Enciclopèdia de
Menorca. (BOPIB 41, de 16 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 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4315/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla estatal d'habitatge.
(BOPIB 41, de 16 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 28 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 20

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4312/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou model de finançament per
a les Illes Balears. (BOPIB 41, de 16 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 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de maig del 2008, rebutjà la Moció RGE núm. 4008/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política sanitària del
Govern de les Illes Balears a l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 41 de 16 de maig del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta RGE núm. 4309/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de maig del 2008, fou retirada la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Hble. Sra. Catalina Soler i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a neteja de la Comuna de
Biniamar (BOPIB núm. 41, de 16 de maig d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Decaïment de la Pregunta RGE núm. 4311/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de maig del 2008, quedà decaiguda la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Hble. Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a migració de gavines a l'illa
d'Eivissa (BOPIB núm. 41, de 16 de maig d'enguany), atesa
l'absència d'aquest diputat en el moment de debatre-la.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.

La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2970/07.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de maig del 2008, fou retirada la proposició no de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a garantir el pagament de la pensió d'aliments a les dones en
situació de risc laboral (BOPIB núm. 19, de 9 de novembre del
2007).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

3823/08.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig del 2008, prengué en consideració, per assentiment, la
proposició de llei esmentada, presentada pels grups
parlamentaris Popular, Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, Unió Mallorquina i Mixt, relativa a l'Estatut dels
expresidents del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm.
40, de 9 de maig del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
Tramitació directa i lectura única per a la Proposició de

llei RGE núm. 3823/08.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig del 2008, aprovà, per assentiment, que la proposició de
llei esmentada, presentada pels grups parlamentaris Popular,
Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Unió Mallorquina
i Mixt, relativa a l'Estatut dels expresidents del Parlament de les
Illes Balears (BOPIB núm. 40, de 9 de maig del 2008), fos
tramitada pel procediment de tramitació directa i per lectura
única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

F)
Aprovació de l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels

Diputats sobre règim d'incompatibilitats dels diputats.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de maig del 2008, aprovà, per assentiment, l'informe esmentat..

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de maig del 2008, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 3329/08, relativa a preus
de combustible, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears i el Govern de l’Estat que, en l’àmbit de les seves
competències respectives, es continuï fomentant la transparència
de la informació sobre els preus, es rompi l’actual situació quasi
monopolística del mercat d’hidrocarburs a les Illes Balears i es
faciliti així una major competència en les diferents fases del
mercat d’hidrocarburs pel que fa a la logística i a la distribució,
així com a la incorporació de nous operadors a la distribució.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat que continuïn impulsant
actuacions de vigilància sobre el comportament dels operadors
del mercat mitjançant els serveis de defensa de la competència."

A la seu del Parlament, 22 de maig del 2008.
La secretària:
Esperança Marí i Mayans.
El president:
Josep M. Costa i Serra.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 13 de maig del 2008, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 2784/08 a 2787/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a publicació de les balances fiscals, a
devolució de l'IVA turístic, a variables per negociar el model de
finançament autonòmic i a presentació al Govern central d'un
nou REB. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

Les 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 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig del
2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2482/08, de l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament sostenible del medi rural
(I). (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3103/08, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accident ferroviari (I). (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 Mobilitat i Ordenació del
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
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La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3104/08, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accident ferroviari (II). (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 Mobilitat i Ordenació del
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3105/08, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accident ferroviari (III). (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 Mobilitat i Ordenació del
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3106/08, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en matèria de seguretat ferroviària.
(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 Mobilitat i Ordenació del
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3107/08, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes de supressió de passos a nivell. (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 Mobilitat i Ordenació del
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3108/08, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a unitats de tren noves. (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 Mobilitat i Ordenació del
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 22 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3573/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada
en marxa de residències per a persones majors. (BOPIB núm. 38
de 25 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

J)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 22 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3574/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre
d'usuaris a les noves residències de persones majors. (BOPIB
núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 22 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3575/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
de personal de les residències per a persones majors. (BOPIB
núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 22 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3576/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de la posada en marxa de les noves residències per a
persones majors. (BOPIB núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 22 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3577/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous
recursos per a persones majors. (BOPIB núm. 38 de 25 d'abril
del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

N)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 22 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3578/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de cobertura de la demanda de persones dependents. (BOPIB
núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

O)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 22 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3726/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
motius pels quals la convocatòria de l'any 2008 per a programes
adreçats a donar suport a activitats en matèria de dona encara no
ha estat publicada. (BOPIB núm. 39 de 2 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 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

P)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 22 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3727/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'informe d'impacte de gènere. (BOPIB núm. 39 de 2 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 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Q)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 22 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3728/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
serveis d'Infosex. (BOPIB núm. 39 de 2 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 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

R)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 22 de maig del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3731/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació del protocol d'agressions sexuals. (BOPIB núm. 39 de
2 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 28 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'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 13 de maig, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm.  2788/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per frenar la desacceleració econòmica.
(BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 22 de maig del 2008, rebutjà els Punts 1, 4 i 5
de la Proposició no de llei RGE núm.  3329/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a preus de combustible. (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 28 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 22 de maig del 2008, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm.  3504/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajuda a la creació de la cooperativa agrícola i
ramadera de Formentera. (BOPIB núm. 38, de 25 d'abril del
2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 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 Presidència,

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre l'informe sobre el procediment de selecció de personal
de la Fundació Balears a l'Exterior. (RGE núm. 3522/08 i
3584/08).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig del
2008, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència qui, acompanyat de la cap de Gabinet i de la
directora general de Relacions amb el Parlament i Coordinació
Normativa, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i

Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre la política de retorn del patrimoni històric cap a les Illes
Balears. (RGE núm. 2315/08).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de maig del 2008, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació i
Cultura qui, acompanyada del director general de Cultura, del
cap de Gabinet, de l'assessor tècnic, d'un representant de
Comunicació, del cap de Premsa i d'un representant de Premsa,
informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 3325/08.

 A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig del 2008, s'ajornà la
proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un parc d'avifauna
a Can Figuera, Binissalem (BOPIB núm. 37, de 18 d'abril
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Decaïment de la Pregunta RGE núm. 3902/08.

 A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig del 2008, decaigué la
pregunta esmentada, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
descomptes aeris i marítim (BOPIB núm. 40, de 9 de maig
d'enguany), a causa de l'absència de la diputada esmentada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4526/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3785/08, relativa a Pla
de xoc per atendre la dependència. (Mesa de 28 de maig del
2008).

Palma, a 28 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. 3785/08,
relativa a grau d'execució de la Llei de dependència, la moció
següent.
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1. El Parlament de les Illes Balears considera imprescindible
que el Govern de les Illes Balears respecti el dret de les
persones dependents a ser ateses d’acord amb el que preveu la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i d’atenció a les persones en situació de dependència.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dimensionar l’equip d’atenció a la dependència
de manera suficient per fer possible la “llista d’espera 0", entesa
com l’assignació d’un recurs o prestació econòmica a les
persones dependents abans de l’exhauriment del període legal
establert per avaluar la dependència i establir un pla individual
d’atenció.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un acord que faci possible la
descentralització de l’atenció a les persones dependents a través
de la xarxa d’Atenció Primària de l’administració local,
proposant criteris i instruments de suport econòmic adequats i
mesures que impedeixin l’empitjorament dels temps d’espera
actuals per a l’atenció als usuaris mitjançant prestacions
tècniques, amb infraestructures o econòmiques.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que en el
gairebé primer any de legislatura el Govern de les Illes Balears
no ha fet ni un sol tràmit per fer possible la construcció efectiva
de nous recursos sociosanitaris més enllà dels que va programar
i executar el Govern a la legislatura anterior.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir, durant l’any 2009, una línia de
finançament a les administracions locals i entitats sense ànim de
lucre per a la millora d’infraestructures, prenent com a
referència el ple compliment del Decret 123/2001, de 19
d’octubre, de definició i regulació de les condicions mínimes
d’obertura i funcionament dels centres i serveis per a persones
majors, tant públics com privats, ubicats en el territori de les
Illes Balears i l’atenció a necessitats d’ampliació o millora de
les edificacions existents.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir, durant l’any 2009, una línia de concerts
de places amb les administracions locals i entitats sense ànim de
lucre per a l’atenció del cent per cent de les persones usuàries de
serveis de residència a les que donen servei.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar, durant l’any 2009, l’ampliació dels
concerts fins al cent per cent de les places de les residències
construïdes en sòl públic amb la gestió privada licitades durant
la passada legislatura.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a determinar un pla d’infraestructures, per ser
executat durant la present legislatura, per a la dotació de la
nostra comunitat de recursos sociosanitaris suficients, adreçats
a les persones dependents, per tal de fer possible el cent per cent
de cobertura de les necessitats establertes i periodificades a la
Llei de dependència.

Palma, a 23 de maig del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4460/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a finca pública
del Cap de Barberia de Formentera. (Mesa de 28 de maig del
2008).

RGE núm. 4461/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a model trilingüe
a l'Escola de La Mola de Formentera. (Mesa de 28 de maig del
2008).

RGE núm. 4463/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a repoblació
forestal (I). (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4464/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a repoblació
forestal (II). (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4465/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a repoblació
pesquera. (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4466/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a pressupost de
l'escola pública de Sant Ferran de Formentera. (Mesa de 28 de
maig del 2008).

RGE núm. 4486/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a parc natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (I). (Mesa de 28 de maig
del 2008).

RGE núm. 4487/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a parc natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (II). (Mesa de 28 de maig
del 2008).

RGE núm. 4488/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a parc natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (III). (Mesa de 28 de
maig del 2008).

RGE núm. 4489/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a parc natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (IV). (Mesa de 28 de
maig del 2008).

RGE núm. 4490/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a parc natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (V). (Mesa de 28 de maig
del 2008).
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RGE núm. 4491/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a parc natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (VI). (Mesa de 28 de
maig del 2008).

RGE núm. 4492/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a parc natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (VII). (Mesa de 28 de
maig del 2008).

RGE núm. 4493/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a parc natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (VIII). (Mesa de 28 de
maig del 2008).

RGE núm. 4494/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a parc natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (IX). (Mesa de 28 de
maig del 2008).

RGE núm. 4495/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a parc natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (X). (Mesa de 28 de maig
del 2008).

RGE núm. 4496/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a parc natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XI). (Mesa de 28 de
maig del 2008).

RGE núm. 4497/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a parc natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XII). (Mesa de 28 de
maig del 2008).

RGE núm. 4500/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a repoblació
pesquera (II). (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4501/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a depuradora de
Formentera. (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4502/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a depuradora de
Formentera (II). (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4503/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a depuradora de
Formentera (III). (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4504/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a depuradora de
Formentera (IV). (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4505/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a depuradora de
Formentera (V). (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4506/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a depuradora de
Formentera (VI). (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4507/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a depuradora de
Formentera (VII). (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4508/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a fars de
Formentera. (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4509/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a emissaris de
les depuradores d'Eivissa i Formentera (I). (Mesa de 28 de
maig del 2008).

RGE núm. 4510/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a emissaris de
les depuradores d'Eivissa i Formentera (II). (Mesa de 28 de
maig del 2008).

Palma, a 28 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.

Llistat complet de les actuacions que s'han portat a terme a
la finca ubicada a Es Cap de Barberia de Formentera, propietat
del Govern de les Illes Balears. I el seu pressupost?

Palma, a 20 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.

Per quin motiu en aquest curs escolar 2007-2008 no s'ha
aplicat el model d'ensenyament trilingüe a l'escola pública de La
Mola de Formentera?
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Palma, a 20 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.

Lloc i nom d'arbres que s'han sembrat a cada una de les
nostres illes durant l'any 2007.

Palma, a 20 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.

Lloc i nom d'arbres que se sembraran a cada una de les
nostres illes durant l'any 2008.

Palma, a 20 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.

Pensa fet el Govern de les Illes Balears alguna actuació per
fer una repoblació pesquera en els fons marins de la Reserva
Marina des Freus d'Eivissa i Formentera? Quines seran les
actuacions? I fora d'aquesta reserva marina?

Palma, a 20 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 serà el pressupost de la nova escola pública que
construirà el Govern de les Illes Balears a Formentera?

Palma, a 20 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.

Quines actuacions pensa fer el Govern de les Illes Balears
perquè es pugui recuperar l'activitat salinera a ses salines del
parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 20 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.

Quines actuacions pensa fer el Govern de les Illes Balears en
el parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 20 de maig del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les noves mesures que posarà en funcionament
la Conselleria de Medi Ambient per controlar el trànsit al parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 20 de maig del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines són les noves mesures que posarà en funcionament
la Conselleria de Medi Ambient per recuperar el circuit hídric
del parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 20 de maig del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el pla d'execució per a la senyalització del parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera? I el seu
pressupost?

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

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions farà la Conselleria de Medi Ambient per
restaurar les motes del parc natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Hi ha algun pla per a la millora i la rehabilitació de tots els
edificis del parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera
declarats BIC? Quin és el pressupost del pla? Quin ús futur es
donarà a cadascuna d'aquestes edificacions?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sistema de cobrament i control s'habilitarà per
gestionar els fondejos ecològics dins el parc natural de Ses
Salines d'Eivissa i Formentera passats els dos primers anys en
què la seva utilització era gratuïta?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa augmentar la Conselleria de Medi Ambient els
fondejos ecològics dins el parc natural de Ses Salines d'Eivissa
i Formentera? En quina quantitat i en quina data?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa habilitar la Conselleria de Medi Ambient zones de
fondeig lliure dins el parc natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina serà l'empresa concessionària del tren o autobús no
contaminant que circularà dins el parc natural de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera? Quin combustible utilitzarà? Quin serà
el preu per als turistes? I per als residents? Quin serà el seu
recorregut? Quan començarà la seva activitat?
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Palma, a 21 de maig del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa instalAlar la Conselleria de Medi Ambient fondejos
ecològics fora del parc natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera però dins de les aigües interiors d'Eivissa i
Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa fer el Govern de les Illes Balears alguna actuació per
crear esculls artificials per a la cria i la conservació de la
diversitat marina a les aigües interiors d'Eivissa i Formentera?
Quines actuacions? A partir de quina data?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Llistat i relació valorada de les actuacions que ha fet el
Govern de les Illes Balears a la depuradora de Formentera.

Palma, a 20 de maig del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'estat actual del projecte de secament de fangs a la
depuradora de Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la capacitat de tractament de fangs de la
depuradora de Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina serà la utilitat posterior dels fangs de la depuradora de
Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'estat actual de les obres de millora de la
depuradora de Formentera?

Palma, a 21 de maig del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin serà la capacitat de tractament final després de les
obres de millora de la depuradora de Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les línies millorades després de les obres de
reforma de la depuradora de Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa donar el Govern  de les Illes Balears alguna utilitat
més als dos fars que hi ha en l'actualitat en actiu a Formentera?
Quines seran aquestes utilitats?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat es troba la legalització dels emissaris de les
depuradores d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 20 de maig del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistat detallat de les actuacions de reforma i millora dels
emissaris de les depuradores d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 21 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. 4603/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
millores de la xarxa d'oficines del SOIB a les Pitiüses. (Mesa
de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4604/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a residències. (Mesa de 28 de maig del
2008).

RGE núm. 4606/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dipòsit de
terres de les autovies d'Eivissa. (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4607/08, de l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
model de finançament. (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4608/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
contra el consum de droga entre els joves. (Mesa de 28 de
maig del 2008).

RGE núm. 4609/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
equipaments de seguretat i prevenció. (Mesa de 28 de maig del
2008).

RGE núm. 4610/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
conveni ADECO. (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4612/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dificultats per arribar a un acord en la negociació del
finançament de les comunitats autònomes. (Mesa de 28 de
maig del 2008).
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RGE núm. 4613/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
de la temporada de rebaixes. (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4614/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abonament de les quantitats pendents al Menorca Bàsquet.
(Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4615/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
descomptes aeris per als residents de les Illes Balears. (Mesa
de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4616/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I,.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manteniment de la seu d'Spanair a les Illes Balears. (Mesa de
28 de maig del 2008).

RGE núm. 4617/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de la gestió del Govern. (Mesa de 28 de maig del
2008).

Palma, a 28 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.

Quines actuacions té previstes la Conselleria de Treball i
Formació per tal de millorar la xarxa d'oficines del SOIB a les
Pitiüses?

Palma, a 28 de maig del 2008.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els motius per a la rescissió de contracte de gestió
de les residències dels Oms, Sant Miquel i Son Güells?

Palma, a 28 de maig del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix a la Conselleria d'Obres Públiques
la polèmica sobre el dipòsit de terres de l'execució del projecte
d'autovia a l'aeroport d'Eivissa?

Palma, a 28 de maig del 2008.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què opina el Sr. Conseller d'Economia en relació amb les
declaracions fetes pel PP quant que la xifra que la nostra
comunitat autònoma ha d'obtenir amb el nou model de
finançament es fixi sense cap criteri?

Palma, a 28 de maig del 2008.
La diputada:
Anna Crespí i Prunés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures impulsa la conselleria per lluitar contra el
consum de droga entre els joves?

Palma, a 27 de maig del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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?
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Palma, a 28 de maig del 2008.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins beneficis suposa la firma del conveni entre la
Conselleria d'Esports i Joventut i la Fundació ADECO per als
esportistes d'aquesta comunitat?

Palma, a 28 de maig del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

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.

Quina valoració fa l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda del
Govern de les Illes Balears de les notícies que sorgeixen en
relació amb les dificultats per arribar a un acord en la
negociació del finançament de les comunitats autònomes?

Palma, a 28 de maig del 2008.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa la consellera de Comerç de la temporada
de rebaixes que va de gener a març del 2008?

Palma, a 28 de maig del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa pagar el Govern de les Illes Balears les
quantitats econòmiques pendents i compromeses amb el
Menorca Bàsquet?

Palma, a 28 de maig del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 28 de maig del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines gestions realitza el Govern de les Illes Balears per
mantenir la seu d'Spanair a les Illes Balears?

Palma, a 28 de maig del 2008.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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.

Quina valoració fa el Molt Hble. Sr. President de la gestió
del govern que encapçala quan es compleix un any de les
passades eleccions municipals i autonòmiques?

Palma, a 28 de maig del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4447/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adaptació dels llibres de text escolars a les
modalitats insulars mallorquí, menorquí, eivissenc i
formenterer, a tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de
28 de maig del 2008).

RGE núm. 4527/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a garantia dels pagament de les pensions d'aliments.
(Mesa de 28 de maig del 2008).

Palma, a 28 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 Ple.

D'acord amb el que es preveu als articles 95 i següents del
Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari Popular
solAlicita que aquesta proposició sigui tramitada pel procediment
d'urgència atesa la necessitat d'un pronunciament de la cambra
abans que comenci el proper curs escolar.

Exposició de motius

Les modalitats insulars, mallorquí, menorquí, eivissenc i
formenterer, són un símbol de la nostra identitat i formen part
de la riquesa i del patrimoni cultural i lingüístic del nostre poble
i, per tant, han de ser dignes del més absolut respecte i
protecció.

L’Estatut d’Autonomia estableix l’obligació dels poders
públics de protegir les modalitats lingüístiques existents, és a
dir, mantenir i difondre el mallorquí, el menorquí, l’eivissenc i
el formenterer com a elements d’aquest patrimoni cultural
lingüístic de la nostra terra.

Per altra banda, aquesta cambra ja aprovà, en sessió de dia
21 de setembre de 2007, mitjançant una proposició no de llei del
Grup Popular, el foment de l’ús de les diferents modalitats
lingüístiques de les Illes Balears (el mallorquí, el menorquí,
l’eivissenc i el formenterer) a la programació d’IB3, com una
passa més per fomentar el seu ús social. Per tant, i com no pot
ser d’altra manera, l’ús de les modalitats pròpies ha de tenir
continuïtat a les aules dels centres escolars de les Illes Balears.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de les Illes
Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les gestions necessàries amb les diferents editorials
i centres educatius per tal que els llibres de text escolar venguin
adaptats a les modalitats insulars de mallorquí, menorquí,
eivissenc i formenterer.

Palma, a 19 de maig del 2008.
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 Ple.

Exposició de motius

A la societat actual s’ha derivat en un problema social de
l’incompliment del pagament d’aliments establerts a favor dels
fills i filles menors de 18 anys en els supòsits de divorci,
separació, declaració de nulAlitat de matrimoni, filiació.

Aquests incompliments d’obligacions establertes
judicialment es produeixen molt freqüentment de forma
deliberada, per la negativa del progenitor obligat al pagament
d’aliments a satisfer-los i en alguns casos a la impossibilitat real
de fer-los efectius. En ambdós supòsits, el resultat és que es
produeixen veritables casos de precarietat per als fills i filles
menors i amb això en resulta perjudicada tota la unitat familiar,
en la qual s’integren juntament amb la persona de la qual tenen
la guarda i custòdia, que en la majoria de casos sol ser la mare.

Atès que hi ha un Reial Decret 1618/2007, de 7 de
desembre, sobre l’organització i el funcionament del Fons de
Garantia de Pagament d’Aliments, dotat per a aquest exercici
pressupostari amb una partida de 10 milions d’euros.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un mecanisme que complementi el
Fons de Garantia del Pagament de la Pensió d’Aliments, fixada
per resolució judicial, creat pel Govern de l’Estat en el Reial
Decret 1618/2007, de 7 de desembre.

Palma, a 21 de maig del 2008.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4520/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a lluita contra la fusta ilAlegal
i suport a la fusta certificada, amb tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 28 de maig del 2008).

RGE núm. 4528/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a signatura del conveni ferroviari, amb tramitació
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 28 de
maig del 2008).

RGE núm. 4529/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a convocatòria de les comissions de seguiment dels
convenis de carreteres dels anys 1998 i 2004, amb tramitació
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 28 de
maig del 2008).

RGE núm. 4569/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversions als museus gestionats pel Govern de les
Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 28 de maig del 2008).

Palma, a 28 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 BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Economia.

D’acord amb informes de l’Organització de les Nacions
Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), una part molt
important de la fusta que es produeix, es transporta i es
consumeix actualment al món pot ser qualificada de fusta
ilAlegal. Podem parlar de fusta ilAlegal quan existeixen
pràctiques de tala ilAlegal (tala fora de la concessió forestal,
explotacions forestals sense plans de gestió, tales superiors als
volums permesos, extracció d’espècies protegides, etc.), o quan
existeixen pràctiques de corrupció, de falsificació documental
o d’incompliment de normativa (obtenció de concessions
mitjançant suborn, declaracions falses de volums talats,
falsificació de llicències de tala, comerç de fusta obtinguda
ilAlegalment, etc.).

Tot aquest conjunt de situacions d’ilAlegalitat i corrupció té
un altíssim cost ecològic, econòmic i social. La tala ilAlegal està
íntimament lligada a la dramàtica realitat de la desforestació,
una de les més greus amenaces ambientals globals. Pel que fa a
l’impacte econòmic, el Banc Mundial ha estimat que entre
10.000 i 15.000 milions de dòlars es perden cada any a causa de
l’explotació ilAlegal. Els costos socials derivats d’aquestes
pèrdues econòmiques són evidents. Les explotacions ilAlegals,
a més, van lligades molt sovint a actuacions d’inacceptable
explotació dels treballadors.

Totes les fustes que es comercialitzen i totes les regions del
món productores de fusta es veuen afectades, però la realitat és
especialment greu en el cas de les fustes tropicals i dels països
del Sud.

Durant els darrers anys, hi ha hagut diverses iniciatives
institucionals davant aquest estat de coses, tals com l’Acord
Internacional sobre Fusta Tropical (ITTA), el Programa d’Acció
de Boscos del G-8 i els processos de “Compliment de la
Legislació Forestal, Governabilitat i Comerç" (FLEGT).

Mereixen un especial interès els sistemes de certificació de
fusta. D’entre ells, el que té un àmbit global i un ampli
reconeixement per part d’un gran nombre d’agents socials i
organitzacions ambientals d’arreu del món és el segell del
Forest Stewardship Council o FSC (Consell d’Administració
Forestal). La certificació forestal FSC acredita que productes de
fusta i derivats procedeixen de boscos ben gestionats amb
criteris ambientals i socials. El suport de l’administració en
aquesta certificació és una mesura necessària per combatre les
pràctiques lligades a la fusta ilAlegal.

Pels motius exposats, el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds proposa el següent 

Acord

El Parlament de les Illes Balears:

1. Insta el Govern de les Illes Balears a exigir la utilització
de fusta certificada a les obres contractades o subvencionades
per l’administració.

2. Insta el Govern de les Illes Balears a impulsar plans per
promoure l’obtenció del títol d’empresa certificada perquè les
empreses balears puguin formar part de la cadena de custòdia de
fusta certificada.

3.  Insta el Govern de les Illes Balears a realitzar campanyes
de sensibilització de foment de l’ús de fusta certificada entre els
professionals de la construcció i el públic en general.

Palma, a 26 de maig del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 la Comissió d'Ordenació
Territorial.
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Exposició de motius

La signatura d’un conveni ferroviari amb l’Administració de
l’Estat està patint un retard considerable i injustificable.

Les experiències passades i presents amb els convenis de
carreteres de 1998 i 2004 que han declarat els tribunals en vigor,
després d’anulAlar les resolucions del Ministeri de Foment i dels
convenis de carreteres amb determinats consells insulars de
l’any 2007, que estan sense executar-se per desídia ministerial,
han de fer reflexionar les institucions de les Illes Balears sobre
el comportament deslleial de l’Administració de l’Estat.

Per tot això, és urgent prendre mesures per garantir les
inversions ferroviàries que, tant al REB com a l’Estatut
d’Autonomia reconeixen les Illes Balears.

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 central
a la signatura d’un conveni ferroviari amb el Govern de les Illes
Balears abans del proper 30 de juny de 2008.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a garantir mitjançant l’esmentat conveni una inversió no inferior
al 2% de les inversions ferroviàries contemplades en el PEIT.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa els mecanismes jurídics
necessaris per fer complir les obligacions de l’Estat cap a la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria ferroviària.

Palma, a 22 de maig del 2008.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Exposició de motius

Atesa la resolució dictada per l’Audiència Nacional que ha
dictat recentment en relació amb l’Ordre Ministerial que va
anulAlar els convenis de carreteres dels anys 1998 i 2004.

Atès que amb aquesta resolució es reconeix que l’anulAlació
que es materialitzà amb l’esmentada Ordre Ministerial era
contrària a dret i que, per tant, ambdós convenis es troben en
vigor i que, per tant, s’han de reclamar els 333 milions d’euros
endeutats en el si de les comissions de seguiment dels convenis.

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 solAlicitar la convocatòria urgent de les
comissions de seguiment dels convenis de carreteres dels anys
1998 i 2004.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el si de les comissions de seguiment
s’exigeixi el pagament dels 333 milions d’euros fixats a la
sentència.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en cas de no ser atès el pagament de
l’esmentada quantitat, s’adreci a l’Audiència Nacional per tal
que aquesta acordi l’execució de la sentència.

Palma, a 22 de maig del 2008.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

El passat dijous, dia 22 de maig, la consellera d’Educació i
Cultura va comparèixer davant la Comissió d’Educació a petició
d’un grup de diputats del Grup Popular, perquè exposés quina
era la política de la conselleria quant al retorn del patrimoni
històric de les Illes Balears que es troba fora de la nostra
comunitat autònoma.

En aquesta compareixença la consellera va explicar que una
de les prioritats del Govern era invertir en millores als museus
que actualment gestiona el Govern, per tal que aquests centres
tenguessin les millors condicions a l’hora de poder acollir, quan
es doni el cas, el retorn d’algunes de les colAleccions o béns que
es troben fora de les illes.

El Grup Popular considera del major interès aquestes
millores, ja que la gestió d’aquests centres és susceptible de ser
transferida als consells insulars, per a la qual cosa és prioritari
que aquests centres comptin amb tots els recursos tècnics,
humans i d’infraestructura necessària per donar compliment a
la seva funció amb les millors condicions possibles.



1272 BOPIB núm. 43 -  30 de maig del 2008

Malgrat aquesta voluntat d’adequació dels museus, el Grup
Popular considera que es pot fer, paralAlelament, una tasca
també important per saber quin tipus de patrimoni històric es
troba fora de les illes i que sigui susceptible de retorn.

Així, pensam que es pot dur a terme una llista indicativa en
la qual es recullin amb detall quines són les circumstàncies en
què alguns béns integrats del patrimoni històric varen sortir de
la nostra comunitat autònoma, en quin estat es troben
actualment, el volum que suposen, avaluar la seva importància
històrica i, en definitiva, quina és la situació jurídica i
patrimonial en què es troben, abans de plantejar el seu retorn a
les illes.

Així, el Grup Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar una llista indicativa del patrimoni històric
que es troba fora de les illes, susceptible de ser retornat en un
futur.

Palma, a 26 de maig del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 183/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a pacte
per a la immigració. (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

Quines gestions o actuacions ha portat a terme el Govern
des del mes de juliol del 2007 fins avui per aconseguir un pacte
per a la immigració?

En aquest període s'han posat tots els mitjans humans i
tècnics disponibles per part de la Direcció General d'Immigració
per a l'elaboració d'un pacte per la immigració, redactant en
primer lloc el document d'estratègies i actuacions en
immigració, convocant la Comissió Interdepartamental i el
Fòrum de la Immigració, així com elaborant un calendari de
reunions previstes per als pròxims mesos amb tots els agents
socials vinculats a la immigració, amb l'objecte d'elaborar un
document que plasmi el Pacte per la immigració, document que
es troba en fase d'elaboració avançada i que molt aviat es donarà
a conèixer.

L'elaboració d'un document d'aquestes característiques
implica un esforç, tant intelAlectual com material, que suposa
sempre una dilatació en el temps que no pot ser específicament
mesurada, però la intenció d'aquesta conselleria és pactar aquest
document els pròxims mesos amb totes les administracions, els
agents socials i econòmics, així com amb les associacions
d'immigrants, amb l'objectiu de dur a terme un bon pacte, posant
com a exemple el Pacte nacional de la immigració a Catalunya
que, essent aquesta comunitat autònoma, amb una assignació
pressupostària en matèria d'immigració, significativament major

que la nostra, té una previsió estimativa que aquest pacte estarà,
finalment, redactat en un any.

Palma, 19 de maig del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 3018/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a pàgina
web de política lingüística. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del
2008).

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

La modificació que ha experimentat la web del Govern de
les Illes Balears, i que també ha afectat la pàgina de la Direcció
General de Política Lingüística, obeeix a un canvi general
impulsat des de la Conselleria de Presidència i que inclou totes
les web de l'Administració autonòmica per donar un millor
servei al ciutadà, amb un disseny més actual, més dinàmic i de
caràcter més informatiu.

L'entrada en funcionament d'aquest nou disseny es va
produir el passat dia 1 de març i ha coincidit temporalment amb
la introducció del domini .cat.

La Direcció General de Política Lingüística va donar les
passes necessàries per possibilitar l'adequació del lloc web del
Govern de les Illes Balears a aquest domini a través d'un dels
registradors autoritzats i de la Fundació puntCAT.

L'adequació al domini .cat es va realitzar d'acord a l'informe
que va elaborar aquesta direcció general, on es posava de relleu
la importància d'aquesta iniciativa per aprofitar les noves
tecnologies com a vehicle per a la projecció de la nostra llengua
i de la nostra cultura.

S'ha de destacar que el domini .cat no és un domini
territorial sinó genèric, adreçat de manera específica a la
comunitat lingüística i cultural catalana a internet.

Palma, 14 de maig del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 3560/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a adquisició de
solar a Alaior. (BOPIB núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

Quin procediment s'ha seguit per a la compra, per part del
Govern de les Illes Balears, d'un solar destinat a construir
habitatge protegit al municipi d'Alaior?
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El procediment i els principis observats per l'IBAVI en
l'adquisició del solar referenciat són els mateixos que s'han
adoptat des de les primeres compres que l'entitat té
inventariades (any 1989).

Palma, 16 de maig del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 3561/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a adquisició de
solar a Ferreries. (BOPIB núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

Quin procediment s'ha seguit per a la compra, per part del
Govern de les Illes Balears, del solar de 1.600 metres quadrats
al terme municipal de Ferreries, destinat a construir habitatge
protegit?

Els procediments 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, 16 de maig del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 3562/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a centres
escolars. (BOPIB núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

Quants de centres escolars públics i/o concertats de
Mallorca mantenen actualment la jornada partida en el seu
horari escolar? Especificau nom i municipi al qual pertanyen.

Relació de centres de l'illa de Mallorca que mantenen
actualment la jornada partida, així com els que el proper curs
tenen autoritzada la modificació de la jornada.

Públics
Pare Bartomeu Pou (Algaida).
Ses Quarterades (Calvià).
Sor Maria Ramis Munar (Costitx).
Gabriel Comas i Ribas (Esporles).
Es Puig (Lloseta).
Montaura (Mancor de la Vall).
Joan Mas i Verd (Montuïri).
Establiments, Son Rullan, Cas Capiscol i Aula hospitalària

de Son Dureta (Palma).
Son Juny (Sant Joan).
Es Putxet (Selva)
CP Fornalutx (Fornalutx).

Els centres Es Puig, Montaura i Joan Mas i Verd el proper
curs tenen autoritzada la modificació de jornada, que passa de
partida a continuada.

Privats concertats
Nuestra Señora de la Consolación (Alaró).
Nuestra Señora de la Consolación (Alcúdia).
Ramon Llull (Andratx).
San Buenaventura i Sant Salvador (Artà).
L'Assumpció (Binissalem).
Fray Juan Ballester (Campos).
Escolania de Lluc (Escorca).
Sant Alfons (Felanitx).
Sant Vicenç de Paül -07001447-, Santo Tomás de Aquino-

Liceo Santa Teresa, Pureza de María, La Salle, Beato Ramón
Llull, Sant Vicenç de Paül -07001541-, CEE Juan XXIII i CEI
Sol Ixent (Inca).

Sant Vicenç de Paül, San Buenaventura, Nostra Senyora de
Gràcia i CEI Sagrados Corazones (Llucmajor).

Sant Vicenç de Paül, Pureza de María, Sant Francesc
d'Assís, La Salle i CEE Joan Mesquida (Manacor).

CEI Santa Catalina Thomàs, Santa Teresa, La Salle, CEE
Príncipe de Asturias, Es Liceu i CEE Pinyol Vermell
(Marratxí).

Sant Francesc d'Assís (Muro).
CEI Popeye, Lladó SL, San Vicente de Paúl -07002646-,

CEI Nuestra Señora de la Providencia -07002695-, San Antonio
Abad, CEI Pureza de María Jardines de Infancia, Virgen del
Carmen, Santa María, Santa Magdalena Sofía, Sant Josep Obrer
II, El Temple, Corpus Christi, Santa Mónica, Sant Francesc, San
Agustín, San Felipe Neri, Pedro Poveda, CEI Nuestra Señora de
la Providencia -07003365-, Santísima Trinidad, Sant Vicenç de
Paül -07003390-, San Francisco de Assís, Balmes, La
Milagrosa, Jesús María, Arcàngel Sant Rafel, Pius XII, San José
de la Montaña, Nuestra Señora de la Esperanza, San Vicente de
Paúl -07003596-, Manjón, Nuestra Señora de las Escuelas Pías,
San Alfonso María de Ligorio, Sagrado Corazón, Nuestra
Señora de la Consolación, Juan de la Cierva, Sant Pere, La
Immaculada, Nuestra Señora de Montesión -07003857-, CEE
Mater Misericordiae, La Porciúncula, Centro Internacional de
Educación, Nuestra Señora de Montesión -07004254-, Sant
Vicenç de Paül -07004266-, Madre Alberta, La Purísima, La
Salle, Mata de Jonc, Aula Balear, Nuestra Señora de la
Consolación -07007221-, CEI Itaca i CEE Gaspar Hauser
(Palma).

Montesión i CEI San Vicente de Paúl (Pollença).
Verge de Monti-Sion (Porreres).
San Francisco de Asís (Sa Pobla).
Ramon Llull (Santa Maria del Camí).
Bisbe Verger (Santanyí).
Sant Vicenç de Paül i Sagrados Corazones (Sóller).
CEI San Francisco de Asís (Son Servera).

Palma, 16 de maig del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 3563/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a centres
escolars. (BOPIB núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

Quants de centres escolars públics i/o concertats de
Menorca mantenen actualment la jornada partida en el seu
horari escolar? Especificau nom i municipi al qual pertanyen.
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Relació de centres de l'illa de Menorca que mantenen
actualment la jornada partida, així com els que el proper curs
tenen autoritzada la modificació de la jornada.

Públics
Joan Benejam i Marlida Florit (Ciutadella).
Castell de Santa Àgueda (Ferreries).

Es centres Joan Benejam i Margalida Florit el proper curs
tenen autoritzada la modificació de jornada, que passa de
partida a continuada.

Privats concertats
La Salle (Alaior).
CEI Es Poriol, Sant Francesc de Sales, Nostra Senyora de la

Consolació, CEI Joguina i CEI Xipell (Ciutadella).
Sant Francesc d'Assís (Ferreries).
La Salle, Corazón de María, San José (Maó).

Palma, 16 de maig del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 3564/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a centres
escolars. (BOPIB núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

Quants de centres escolars públics i/o concertats d'Eivissa
mantenen actualment la jornada partida en el seu horari
escolar? Especificau nom i municipi al qual pertanyen.

Relació de centres de l'illa d'Eivissa que mantenen
actualment la jornada partida.

Públics
S'Olivera (Santa Eulària des Riu).

Privats concertats
Nuestra Señora de la Consolación i Sa Real (Eivissa).
Santísima Trinidad (Sant Antoni de Portmany).
Mare de Déu de les Neus (Sant Josep de Sa Talaia).

Palma, 16 de maig del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 3565/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a centres
escolars. (BOPIB núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

Quants de centres escolars públics i/o concertats de
Formentera mantenen actualment la jornada partida en el seu
horari escolar? Especificau nom i municipi al qual pertanyen.

Salvat error o omissió, a la base de dades de la Direcció
General de Planificació i Centres de la Conselleria d'Educació
i Cultura no consta que cap centre públic i/o concertat de l'illa
de Formentera mantengui actualment la jornada partida.

Palma, 16 de maig del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4051/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de maig del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4450/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a construcció d'un
nou centre sanitari al Molinar de Palma, a tramitar davant la
Comissió no permanent de Salut (BOPIB núm. 41, de 16 de
maig d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3328/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de maig del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4518/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a fons virtual de
producció i transformació agropecuari, a tramitar davant la
Comissió d'Economia (BOPIB núm. 37, de 18 d'abril
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Fixació dels propers períodes de sessions. 

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les
Balears, en sessions de dia 28 de maig del 2008, conformement
amb l'establert a l'article 30.1.6 del Reglament de la Cambra,
acorden de fixar per als propers períodes de sessions el
calendari següent:

• De dia 15 de setembre a dia 31 de desembre del 2008,
ambdós inclosos.
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• De dia 1 de febrer a dia 15 de juny del 2009, ambdós
inclosos.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de maig del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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