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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
27 de maig del 2008, aprovà la Llei de modificació de la Llei
23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de
Mallorca.

Palma, a 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 23/2006, DE 20
DE DESEMBRE, DE CAPITALITAT DE PALMA DE

MALLORCA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'entrada en vigor de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma de Mallorca, va suposar una assignació a
favor d'aquell municipi de determinades competències en
matèria de planificació i gestió urbanística que, fins aleshores i
en virtut de la Llei 9/1990, de 24 de juny, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i
habitabilitat, tenia atribuïdes el Consell Insular de Mallorca.

En el procés d'elaboració del projecte de llei, el Consell
Insular de Mallorca formulà expressament una sèrie
d'observacions que manifestaven una discrepància amb el fet
que la regulació del sector d'urbanisme i habitatge de la norma
escapava d'un plantejament global pel que feia a la regulació de
la matèria d'urbanisme i, especialment, quant a la clara variació
en l'assignació de funcions i competència per a l'aprovació
definitiva del planejament urbanístic municipal i a determinats
actes també atribuïts fins aleshores al consell insular.

Certament, destaca en l'aspecte d'atribució competencial, la
innovació inequívoca de l'esmentada llei pel que feia a la
neutralització o reconfiguració a través de diferents mecanismes
i també en graus distints, de l'exercici de competències
atribuïdes al Consell Insular de Mallorca amb caràcter de
pròpies, en el seu moment a través dels procediments taxats que
preveia l'anterior article 39 del nostre Estatut d'Autonomia,
abans de la reforma produïda en virtut de la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer.

Ha estat justament el text derivat de la darrera reforma de la
norma institucional bàsica la que de fet, a l'article 70, reafirma
el caràcter de competència pròpia de la matèria d'urbanisme i
d'ordenació del territori en favor dels consells insulars.

Per l'exposat es considera adient la modificació de la Llei
23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de
Mallorca, per tal que siguin recuperades expressament,
mitjançant la supressió de determinats articles, les competències
urbanístiques que tenia atribuïdes el Consell Insular de
Mallorca, derogant a la vegada aquelles especialitats sobre

règim urbanístic del municipi, que s'han de perfilar de forma
més adient dins les iniciatives pertinents per a l'aprovació de la
legislació general autonòmica en aquesta matèria.

Així mateix, s'aprofita la reforma de la llei per tal de superar
un cert anacronisme quant a l'atribució orgànica en favor del ple
del consell insular per a l'aprovació definitiva del planejament.
Efectivament, la previsió en el Reial Decret 1346/1976, de 9
d'abril, que aprovà el text refós de la Llei sobre règim del sòl i
ordenació urbana, de l'assignació d'aquesta funció al ministre de
l'Habitatge, ha comportat que, un cop assumides per la
comunitat autònoma de les Illes Balears les competències en la
matèria, l'aprovació de l'instrument de planejament dels
municipis capitals de província i de més de cinquanta mil
habitants s'hagués d'exercir, successivament, per part del
Consell de Govern de la comunitat autònoma i per part del
plenari del Consell Insular de Mallorca, a partir de l'entrada en
vigor de la referida Llei 9/1990, de 24 de juny, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i
habitabilitat.

L'assignació d'aquesta concreta atribució orgànica resulta, en
conseqüència, més un anacronisme que no una necessitat real o
clàusula de garantia, i en la pràctica el que produeix és una
dilació innecessària en el ja de per si complex i llarg
procediment d'aprovació dels plans urbanístics, com a
conseqüència de la cada vegada major incidència de normativa
sectorial, en especial la relativa a l'avaluació ambiental
estratègica dels plans.

La reforma, per tant, aprofita l'avinentesa per tal de deixar
sense aplicació a l'àmbit de les Illes Balears aquells preceptes
del Reial Decret 1346/1976, de 9 d'abril, que aprova el text refós
de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, relatius a
aquesta concreta atribució orgànica, i sobre la qual es difereix
la seva concreció, com en el cas de la resta de municipis, a allò
que determinin els reglaments orgànics de cadascun dels
consells insulars.

Amb aquesta segona previsió es pretén igualment donar
efectivitat justament al principi d'eficàcia, sense cap minva del
dret de participació, tant dels distints membres que integren els
corresponents consells insulars, com del municipi afectat. En
aquest sentit, fins i tot es pot dir que la nova configuració
guanya en celeritat, tota vegada que si bé la llei objecte de
reforma assignava la competència per a l'aprovació definitiva
del seu planejament general a l'Ajuntament de Palma de
Mallorca, la previsió de dos tràmits previs d'informe a la
mateixa llei, del Consell Insular de Mallorca i de la
Subcomissió d'Urbanisme, a la pràctica podria arribar fins i tot
a dilatar innecessàriament el complex procediment aprovatori.

D'altra banda, el retorn de la competència per a l'aprovació
definitiva del planejament general del municipi de Palma en
favor del Consell Insular de Mallorca no es planteja en cap cas
com a contrari al principi d'autonomia local, sinó que, com
succeeix amb la resta de municipis de les Illes Balears, es
considera convenient i recomanable sempre una segona lectura
d'estricte control de legalitat i d'incidència en els factors
d'ordenació supramunicipal, més accentuats en un territori on
l'escala insular assoleix una rellevància significativa en la seva
ordenació.
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Així mateix, l’entrada en vigor de la reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears aconsella adequar el topònim
del municipi d’acord amb el que aquest li atribueix i també amb
el vigent Decret 36/1988, de 14 d’abril, pel qual es regulen les
formes oficials dels topònims, i canviar la denominació de
Palma de Mallorca, que figura tant al títol de la llei com a
diferents preceptes del seu contingut, per la denominació de
Palma. 

Article 1

1. Se substituirà al títol i a tot el text de la Llei 23/2006, de 20
de desembre, la denominació Palma de Mallorca per Palma.

2. Queden derogats els articles 72 i 73 de la Llei 23/2006, de 20
de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca.

3. Així mateix es deroga l’apartat segon de la disposició
transitòria segona de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma, en la seva redacció per la Llei 6/2007, de
27 de desembre,  de  mesures  t r ibutàr ies  i
economicoadministratives.

Article 2

Es modifica l’article 23 de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, en el següent
sentit: a l’article 23, lletra f), suprimir l’expressió “delegats
d’àrea”.

Article 3

Es modifica l’article 29 de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, de tal manera
que queda redactat de la forma següent:

“Article 29
Les funcions de la presidència de l’òrgan seran totes o

algunes de les següents:
1. Representar l’ajuntament en la demarcació de l’àrea,
sense perjudici de la funció representativa del batle o la
batlessa.
2. Convocar les sessions de l’òrgan, establir-ne l’ordre del
dia i presidir-ne les sessions.
3. Sotmetre a l’òrgan el projecte de reglament de
funcionament.
4. Sotmetre a l’òrgan la proposta del pla i del programa
d’actuació perquè els aprovi.
5. Elevar als òrgans municipals decisoris les propostes
aprovades per l’òrgan d’àrea.
6. Fomentar les relacions de l’ajuntament amb les entitats
cíviques i culturals de l’àrea i informar les persones
administrades de l’activitat municipal mitjançant els òrgans
de participació.
7. Impulsar els serveis i les obres que es duen a terme a
l’àmbit territorial de l’àrea.
8. D’altres que li atribueixin o deleguin els òrgans
municipals decisoris.”

Article 4

Es modifica el primer paràgraf de l’article 30 de la Llei
23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de
Mallorca, en el següent sentit: es substitueix “poden ser” per
“seran”.

Article 5

Es modifica l’article 94 de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, de tal manera
que queda redactat de la forma següent:

“Article 94
1. La construcció, l’ampliació, la reforma o l’alteració de
xarxes de telecomunicacions que necessitin la utilització de
domini públic municipal requereixen obtenir l’autorització
municipal prèvia corresponent fins i tot en el cas que la nova
extensió que es faci utilitzi instalAlacions existents. Tot això
sense perjudici de les llicències urbanístiques que siguin
necessàries sigui quina sigui la persona titular del domini
públic.

L’Ajuntament de Palma participa en l’ordenació del
procés de desplegament de la xarxa de telecomunicacions en
el seu terme municipal i determina les àrees més òptimes
d’emplaçament, al mateix temps que concreta els punts
idonis d’ubicació per mitjà d’un estudi de detall, després
d’haver arribat prèviament a un acord amb els operadors.
2. Per a la instalAlació d’antenes de qualsevol casta s’ha de
seguir el que estableixen les ordenances municipals. En tot
cas, les concessions i les autoritzacions atorgades per
l’administració competent per ocupar l’espai radioelèctric
que afecti Palma s’han de comunicar a l’ajuntament.
3. L’Ajuntament de Palma, com a entitat prestadora de
serveis públics basats en infraestructures físiques de caràcter
continu, pot instalAlar xarxes pròpies de telecomunicacions
diferents de les d’altres operadors.

La utilització d’aquestes xarxes pot ser per a ús propi o
de tercers, amb subjecció, en aquest darrer cas, als principis
de neutralitat, transparència i no discriminació i al
compliment dels requisits exigits per la normativa estatal en
matèria de telecomunicacions.”

 
Disposició addicional única
Desplaçament de l'aplicació de determinats preceptes del
Reial Decret 1346/1976, de 9 d'abril, que aprova el text
refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana

1. Queda sense aplicació a l'àmbit de les Illes Balears la
referència que fa l'article 35 del Reial Decret 1346/1976, de 9
d'abril, que aprova el text refós de la Llei sobre règim del sòl i
ordenació urbana, al ministre de l'Habitatge com a òrgan
competent per a l'aprovació definitiva dels plans, els programes
i les normes relatius a municipis que siguin capitals de província
o de més de cinquanta mil habitants.

2. Queda sense aplicació a l'àmbit de les Illes Balears la
referència que fa l'article 211 del Reial Decret 1346/1976, de 9
d'abril, que aprova el text refós de la Llei sobre règim del sòl i
ordenació urbana,  a la Comissió Central d'Urbanisme, pel que
fa a l'informe preceptiu dels plans generals municipals
d'ordenació en els municipis capitals de província.
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3. A l'àmbit territorial de les Illes Balears, la competència per a
l'aprovació definitiva de l'instrument de planejament urbanístic
general del municipi de Palma correspon a l'òrgan que
determinin les normes d'organització del Consell Insular de
Mallorca, i pel que fa als instruments de planejament urbanístic
general dels municipis de més de cinquanta mil habitants
correspon a l'òrgan que determinin les normes d'organització del
consell insular corresponent.

Disposició transitòria única

1. Els expedients de planejament urbanístic a què feia referència
l’article 72 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat
de Palma de Mallorca, que haguessin obtingut la seva aprovació
inicial, seran objecte en el seu cas d’aprovació provisional per
part del ple de l’Ajuntament de Palma, i continuaran la
tramitació en fase d’aprovació definitiva d’acord amb la
legislació urbanística aplicable, adoptant la resolució que
correspongui l’òrgan que resulti competent del Consell Insular
de Mallorca, de conformitat amb allò previst a la disposició
addicional d’aquesta llei.

2. Les solAlicituds efectuades per part d’interessats en la
realització d’activitats  en sòl classificat com a rústic que hagin
de ser objecte de declaració d’interès general en el municipi de
Palma i que no haguessin estat objecte de resolució per part de
l’ajuntament, continuaran la seva tramitació davant l’òrgan que
correspongui del Consell Insular de Mallorca.

Disposició final
Entrada en vigor de la llei

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació
al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici que,
respecte a l’establert en l’apartat tercer del seu article 1,
desplegui efectes, amb caràcter retroactiu, a partir de l’1 de
gener del 2008.

A la seu del Parlament, a 3 de juny del 2008.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de maig del 2008, aprovà la Llei de modificació de la Llei
6/2005, de 3 de juny, de coordinació de policies locals de les
Illes Balears.

Palma, a 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

B)
LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2005, DE 3
DE JUNY, DE COORDINACIÓ DE LES POLICIES

LOCALS DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució Espanyola a l’article 149.1.29 reserva la
competència exclusiva sobre seguretat pública a l’Estat, mentre
que a l’article 148.1.22 atribueix a les comunitats autònomes la
competència respecte de la coordinació i la resta de facultats en
relació amb les policies locals.

Per la seva banda, l’article 30.19 de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears reserva a la comunitat autònoma de les Illes
Balears la coordinació i la resta de facultats en relació amb les
policies locals, en els termes que estableixi una llei orgànica.

La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos
de seguretat, regula, entre altres qüestions, diversos aspectes
fonamentals relatius a l’organització i a les funcions de les
policies locals, que constitueixen el marc d’actuació de la
comunitat autònoma en aquesta matèria.

En compliment de la reserva constitucional esmentada
anteriorment, la comunitat autònoma de les Illes Balears va
dictar la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears, que ha estat objecte de
desplegament normatiu a través del recent Decret 67/2007, de
7 de juny,  pel qual s’aprova el Reglament marc de mesures
urgents de les policies locals de les Illes Balears.

L’article 8 de l’esmentada Llei 6/2005, de 3 de juny,  regula
la figura del policia turístic (o policia auxiliar turístic), que
constitueix, sens dubte, una innovació en el panorama legislatiu
estatal i autonòmic ja que permet dur a terme una actuació
especialitzada en els municipis que estacionalment incrementin
la seva població flotant a causa del turisme. 

L’apartat quart d’aquest article 8 estableix que els policies
turístics i els policies auxiliars turístics pertanyeran al mateix
grup que els policies municipals i els policies auxiliars i, per
tant, la titulació exigida per poder exercir les funcions
corresponents a aquestes places serà la de batxillerat (policia
turístic) o graduat en educació secundària obligatòria (policia
auxiliar turístic).

A causa de la manca de policies turístics existents
actualment, especialment a les Illes de Menorca i Eivissa, que
s’accentua en l’època preestival en què ens trobam amb una
previsió de gran afluència de gent a les Illes, es fa necessària
l’aprovació de la present disposició transitòria que pretén
solucionar aquesta situació. 

Article únic

S’introdueix a la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació
de policies locals de les Illes Balears, una nova disposició
transitòria amb la redacció següent:
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“Disposició transitòria desena 

1. Excepcionalment, els municipis de les Illes Balears amb
cossos de Policia Local poden convocar proves selectives per
proveir places de policia auxiliar turístic si han quedat places
vacants en la convocatòria anual per proveir les places de
policia turístic. Els aspirants han de tenir el curs bàsic de
capacitació per a policia local i el nivell de titulació previst a
l’article 20 de la Llei 6/2005, de 3 de juny.

2. Els policies auxiliars turístics esmentats, que tenen la
consideració d’agents de l’autoritat, poden exercir les funcions
indicades en les lletres b), c), d) i e) de l’apartat 1 de l’article
21. Durant la prestació del servei no poden dur armes de foc, si
bé el batle pot autoritzar que duguin l’equip bàsic reglamentari.

3. Aquesta excepció es pot aplicar anualment fins al dia 31 de
desembre de l’any 2011, sempre que el municipi acrediti dins
l’expedient administratiu per a la provisió de les places de
policia auxiliar turístic la impossibilitat de nomenar policies
turístics per manca d’aspirants.”

Disposició final única

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de haver-se publicat al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 2 de juny del 2008.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de maig del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3891/08,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges turístics de
vacances.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Turisme, Francesc Buils i Huguet.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina; l'Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sra.
Anna Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Miquel
Jerez i Juan i Francesc Buils i Huguet.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 4 de juny 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 27

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4479/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un pavelló per
poder jugar a divisió d'honor de futbol sala a Manacor. (BOPIB
42, de 23 de maig del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny 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 27

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4473/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina, relativa a promoció esportiva. (BOPIB 42,
de 23 de maig del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny 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 27

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4476/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a increment de les tarifes dels vols interilles.
(BOPIB 42, de 23 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.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny 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 27

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4477/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tarifes flexibles als vols
interilles. (BOPIB 42, de 23 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 4 de juny 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 27

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4478/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni de torrents. (BOPIB
42, de 23 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 4 de juny 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 27

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4474/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a problemes de toponímia. (BOPIB
42, de 23 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 4 de juny 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 27

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4471/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a sentència del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears que anulAla una
expropiació de l'autovia de Sant Antoni a Eivissa. (BOPIB 42,
de 23 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 4 de juny 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 27

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4475/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
educació concertada. (BOPIB 42, de 23 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 4 de juny 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 27

de maig del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4481/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per tal de minvar l'atur
en el sector econòmic de la construcció. (BOPIB 42, de 23 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 4 de juny 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 27

de maig del 2008, rebutjà la Moció RGE núm. 4387/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política educativa del
Govern. (BOPIB núm. 42, de 23 de maig del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny del 1008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta RGE núm. 4470/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de maig del 2008, la pregunta esmentada, presentada pel
diputat Hble. Sr. Josep Maria Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a equipaments de seguretat i
prevenció (BOPIB núm. 42, de 23 de maig d'enguany), va
decaure, atesa l'absència d'aquest diputat en el moment del
debat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de les preguntes RGE núm. 4469/08 i 4480/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de maig del 2008, atès l'escrit RGE núm. 4519/08, presentat
pel Govern de les Illes Balears, quedaren ajornades les dues
preguntes que es relacionen, publicades ambdues al BOPIB
núm. 42, de 23 de maig d'enguany:

• RGE núm. 4469/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Anna Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nou model de finançament.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Pregunta RGE núm. 4472/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de maig del 2008, la presidenta comunicà a la cambra la
retirada de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Hble.
Sr. Josep L. Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a depuradora sud de Ciutadella (BOPIB núm.
42, de 23 de maig d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació directa i per lectura única per al Projecte de

llei RGE núm. 4019/08.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de maig del 2008, va aprovar per assentiment que el projecte de
llei esmentat, de modificació de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de
coordinació de policies locals de les Illes Balears (BOPIB núm.
41, de 16 de maig d'enguany), es tramitàs pel procediment de
tramitació directa i per lectura única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny 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 de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 de maig del 2008, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3962/08,
relativa a favor d'un tractat internacional de control del
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comerç d'armes, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears es manifesta a favor de

l’adopció d’un tractat internacional de comerç d’armes que
prohibeixi la transferència d’armes quan hi hagi un perill
evident que puguin ser utilitzades per cometre violacions greus
del dret internacional i de les normes internacionals dels drets
humans, i d'instar el Govern de l’Estat a treballar per fer efectiu
aquest tractat."

A la seu del Parlament, 3 de juny del 2008.
La secretària:
Maria Cristina Rita i Larrucea.
La presidenta:
Marián Suárez i Ferreiro.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig del 2008, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3336/08,
relativa a incorporació de Ses Feixes al Catàleg de Zones
Humides de les Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Medi Ambient a incloure al Catàleg de Zones Humides de les
Illes Balears els aiguamolls de Ses Feixes del Prat de Vila i Ses
feixes de Talamanca de l'illa d'Eivissa."

A la seu del Parlament, 28 de maig del 2008.
El secretari:
Bartomeu Vicens i Mir.
El president:
Miquel Gascón i Mir.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig del 2008, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4024/08,
relativa a suport al Conveni Europeu del Paisatge, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"1. El Parlament de les Illes Balears  assumeix i dóna suport

al Conveni Europeu del Paisatge.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l'adhesió de la comunitat autònoma de
les Illes Balears a la Xarxa Europea d'Ens Locals i Regionals
per a l'aplicació del Conveni Europeu del Paisatge.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l'adhesió dels consells i ajuntaments a
la Xarxa Europea d'Ens Locals i Regionals per a l'aplicació del
Conveni Europeu del Paisatge.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tramitar la llei del paisatge."

A la seu del Parlament, 28 de maig del 2008.
El secretari:
Bartomeu Vicens i Mir.
El president:
Miquel Gascón i Mir.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 de maig del 2008, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2319/08,
relativa a reconeixement als nostres padrins, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)
"1. El Parlament de les Illes Balears, conscient de la

contribució dels nostres padrins a la societat en la guarda i
l'educació dels infants i en la conciliació laboral de les famílies,
demana al Govern de les Illes Balears que instauri dia 26 de
juliol com a Dia dels Padrins, en reconeixement i homenatge a
la seva tasca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure accions de caràcter intergeneracional
i de valoració del paper social dels padrins a la nostra
comunitat."

A la seu del Parlament, 3 de juny del 2008.
El secretari:
Miquel A. Llauger i Rosselló.
El president:
Francesc Dalmau i Fortuny.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 29 de maig, debaté la Pregunta RGE
núm. 3899/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i
Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans del
Govern central per impedir la immigració ilAlegal. (BOPIB núm.
40, de 9 de maig del 2008).
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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 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 29 de maig, debaté la Pregunta RGE
núm. 3900/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i
Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques
d'integració. (BOPIB núm. 40, de 9 de maig del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 29 de maig, debaté la Pregunta RGE
núm. 3904/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i
Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanyes
de sensibilització front del racisme. (BOPIB núm. 40, de 9 de
maig del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de maig, debaté la
Pregunta RGE núm. 3583/08, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra
Morell i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del conseller de Joventut (V). (BOPIB núm. 38,
de 25 d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de maig, debaté la
Pregunta RGE núm. 3579/08, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra
Morell i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del conseller de Joventut (I). (BOPIB núm. 38,
de 25 d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de maig, debaté la
Pregunta RGE núm. 3580/08, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra
Morell i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del conseller de Joventut (II). (BOPIB núm. 38,
de 25 d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de maig, debaté la
Pregunta RGE núm. 3581/08, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra
Morell i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del conseller de Joventut (III). (BOPIB núm. 38,
de 25 d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de maig, debaté la
Pregunta RGE núm. 3582/08, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra
Morell i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general del conseller de Joventut (IV). (BOPIB núm.
38, de 25 d'abril del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny 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 de Drets Humans del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 27 de maig del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm.  2314/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tolerància zero a la conculcació
dels drets humans a la nostra comunitat autònoma. (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 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 3325/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a construcció d'un parc d'avifauna a Can
Figuera, Binissalem. (BOPIB núm. 37, de 18 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 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4668/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3891/08, relativa a
habitatges turístics de vacances. (Mesa de 4 de juny del 2008).

Palma, a 4 de juny 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. 3891/08,
relativa a habitatges turístics de vacances, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears reafirma la seva aposta
pel model hoteler, com a motor indiscutible del sector turístic i
pel desenvolupament econòmic d’aquestes illes.

2. No obstant això, el Parlament de les Illes Balears
manifesta també la importància que pot tenir l’anomenat
turisme residencial en la consolidació d’aquest
desenvolupament, especialment pel que fa referència a l’oferta
complementària (restauració, transport, comerç, etc.).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les mesures necessàries perquè el
turisme residencial es pugui subjectar a les exigències de
legalitat i control a les quals està sotmès el turisme hoteler.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a iniciar els tràmits per a la modificació de la Llei
d’arrendaments urbans, en el sentit de poder preveure la figura
del lloguer turístic i, conseqüentment, la possibilitat que les
comunitats autònomes, a causa de les seves competències en
matèria d’ordenació turística puguin procedir a la regulació
d’aquesta oferta. 

Palma, a 30 de maig del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4659/08, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, relativa a revisió de nomenament. (Mesa de 4 de juny
del 2008).

RGE núm. 4660/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
servei mèdic. (Mesa de 4 de juny del 2008).

RGE núm. 4661/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
coordinador. (Mesa de 4 de juny del 2008).

RGE núm. 4662/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cap de
servei mèdic. (Mesa de 4 de juny del 2008).

RGE núm. 4687/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (I). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4688/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (II). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4689/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (III). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 46890/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (IV). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4691/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (V). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4692/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (VI). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4693/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (VII). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4694/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (VIII). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4695/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (IX). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4696/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (X). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4697/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XI). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4698/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XII). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4699/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XIII). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4700/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XIV). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4701/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XV). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4702/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XVI). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4703/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XVII). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4704/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XVIII). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4705/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XIX). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4706/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XX). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4707/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XXI). (Mesa de 4 de juny del
2008).
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RGE núm. 4708/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XXII). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4709/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XXIII). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4710/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XXIV). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4711/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XXV). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4712/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XXVI). (Mesa de 4 de juny del
2008).

RGE núm. 4713/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Balears a l'exterior (XXVII). (Mesa de 4 de juny
del 2008).

Palma, a 4 de juny 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.

Té intenció el Govern de les Illes Balears de revisar el
nomenament del Sr. Vallori com a cap de secció de l'Hospital
d'Inca?

Palma, a 28 de maig del 2008.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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.

Places de cap de servei mèdic creades pel contracte
programa 2006 i 2007 als hospitals de l'Ib-salut a Menorca i
Eivissa, ja sigui per plaça de nova creació o les de promoció
d'un adjunt o cap de secció.

Palma, a 28 de maig del 2008.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Places de coordinador adjudicades als hospitals de l'Ib-salut
a Menorca i Eivissa l'any 2007, tant de coordinador d'un nou
servei com de serveis existents (coordinador quirúrgic, d'un
servei, coordinador quiròfans, coordinador qualitat, ...) amb data
d'adjudicació i nom de l'adjudicatari.

Palma, a 28 de maig del 2008.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de places de cap de servei mèdic, convocades per
concurs als hospitals de l'Ib-salut de Menorca i Eivissa l'any
2007 incloent-hi els de promoció interna, especificant la data de
concurs i d'adjudicació i el nom de l'adjudicatari.

Palma, a 28 de maig del 2008.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Quina opinió li mereix al Sr. Conseller de Presidència la
tramitació administrativa duita fins al dia d'avui de la
convocatòria per a personal fix del 15 de novembre del 2007?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al Sr. Conseller de Presidència
l'execució material duita fins al dia d'avui de la convocatòria per
a personal fix del 15 de novembre del 2007?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Com valora el Sr. Conseller de Presidència que totes les
aspirants que eren treballadores de la Fundació Balears a
l'exterior, contractades a partir d'octubre del 2007 i que s'han
presentat a la convocatòria per a personal fix del 15 de
novembre del 2007 optant a una sola categoria de les tres ofertes
hagin obtingut les places a concurs?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Considera el Sr. Conseller de Presidència una actuació
correcta que quan s'observen en el transcurs de la prova dos
errors, un a cada exercici de la primera fase eliminatòria dels
tres convocats, a la convocatòria per a personal fix del 15 de
novembre del 2007 en lloc d'anulAlar la pregunta, es diu la
resposta? Es va incorporar algú més al tribunal per adoptar
aquesta decisió?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Pot informar el Sr. Conseller de Presidència qui va
confeccionar la prova de l'exercici de la primera fase
eliminatòria a la convocatòria per a personal fix del 15 de
novembre del 2007?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Pot informar el Sr. Conseller de Presidència quants
d'exercicis es varen preparar a la convocatòria per a personal fix
del 15 de novembre del 2007? Només l'emprat o més?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Pot informar el Sr. Conseller de Presidència qui va custodiar
les proves de la primera fase eliminatòria des de la seva
aprovació fins a la seva utilització a la convocatòria per a
personal fix del 15 de novembre del 2007?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Pot informar el Sr. Conseller de Presidència si ha estat
possible que algú aliè al tribunal pogués conèixer les proves  de
la primera fase eliminatòria i d'aquesta manera tenir informació
privilegiada a la convocatòria per a personal fix del 15 de
novembre del 2007?
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Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Tenia vostè, Sr. Conseller, coneixement que la companya
sentimental del Sr. President de la Fundació va ser-hi
contractada quan ja era públic aquest vincle sentimental?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Tenia vostè, Sr. Conseller, coneixement si la presidenta del
tribunal estava assabentada de la relació sentimental entre una
de les aspirants a la convocatòria per a personal fix del 15 de
novembre del 2007 i el Sr. President de la Fundació?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Considera vostè, Sr. Conseller, que si la relació sentimental
entre una treballadora de la Fundació, que també participava a
la convocatòria per a personal fix del 15 de novembre del 2007
i el president de la Fundació, aquesta informació era coneguda
per algun alt càrrec de la conselleria o de la Fundació i vostè no
va ser informat, no es va actuar correctament?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Té coneixement el Sr. Conseller de Presidència per quin
motiu no es varen fixar nivells de català a cadascuna de les
places a la convocatòria per a personal fix del 15 de novembre
del 2007?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Per què entén el Sr. Conseller de Presidència que a la prova
de mèrits se suprimeix el barem de mínims a la convocatòria del
15 de novembre del 2007 quan sí hi era a la convocatòria del 21
de setembre del 2007?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Per quin motiu creu el Sr. Conseller de Presidència que no
es fixa a la convocatòria per a personal fix del 15 de novembre
del 2007 el termini previst per a l'inici de les proves?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Quim, a judici del Sr. Conseller de Presidència, és el
responsable de cadascuna de les seleccions del personal interí
realitzades per la Fundació Balears a l'exterior des d'octubre del
2007 on, segons l'informe aportat per vostè al Parlament, no
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figura la resolució de requisits dels aspirants, no s'estableixen
elements de valoració, no es fixa el procediment de selecció i la
comissió de selecció no signa ni els mèrits ni l'entrevista?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Per quin motiu entén el Sr. Conseller de Presidència que el
21 de maig del 2008, nou mesos després d'haver estat modificats
els estatuts, a la pàgina web de la Fundació Balears a l'exterior,
els únics estatuts penjats siguin els antics, que no estan en
vigor?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 objectiu pretenia el Sr. Conseller en modificar els
estatuts de la Fundació perquè una junta de patrons amb onze
membres de nou conselleries es vegi reduïda des d'aquest
moment per una de tres membres d'una sola conselleria?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Per què entén el Sr. Conseller de Presidència que no va
sortir a oferta pública la plaça de cap tècnic d'administració,
011, ni la d'auxiliar de direcció, 014, a la convocatòria per a
personal fix del 15 de novembre del 2007 quan sí figuraven a la
del 21 de setembre del 2007?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Tenint en compte el que estableix l'acord del Consell de
Govern de 23 de febrer del 2007, considera el Sr. Conseller que
el certificat emès pel Sr. Director General de Fundació Pública
en relació amb la convocatòria per a personal fix del 15 de
novembre del 2007 és conforme al que disposa aquest article?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Com valora el Sr. Conseller que una treballadora finalitzi el
seu contracte el 8 d'octubre del 2007, sigui tornada a contractar
amb una millora substancial de salari el 30 d'octubre del 2007
i no es presenti a la convocatòria per a personal fix del 15 de
novembre del 2007 i que a la convocatòria per a personal fix de
21 de setembre del 2007 que es va haver d'anulAlar es presenti
a distintes places?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Afectarà tots els treballador de la Fundació el que disposa el
darrer paràgraf de l'apartat 6 de l'annex de la convocatòria per
a personal fix del 15 de novembre del 2007?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
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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.

Quan pensa el conseller de Presidència que s'adoptarà la
resolució que posi fi a la convocatòria per a personal fix del 15
de novembre del 2007, la proposta de la qual fou signada per la
presidenta del tribunal el passat 11 de març?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Era el Sr. Conseller coneixedor que la companya sentimental
del Sr. President de la Fundació Balears a l'exterior es
presentava a la convocatòria del 15 de novembre del 2007?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Per a l'execució de les proves escrites de la convocatòria per
a personal fix del 15 de novembre del 2007, es constitueix el
tribunal tan sols amb dos membres del jurat, la presidenta i un
vocal, cap d'ells funcionari. Considera el Sr. Conseller que el
tribunal queda constituït legalment?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Quan el conseller de Presidència informa a la seva
compareixença a la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals de 21 de maig del 2008: "Quan els meus serveis

jurídics em diuen que no té per què aplicar-se, nosaltres deim,
"sí que s'ha d'aplicar", perquè açò dóna més garanties al ciutadà,
que es vol atracar a l'administració pública i es vol atracar amb
més garanties, i per açò ho aplicam"; és la decisió del conseller,
transmesa als responsables de la Fundació que havien de
materialitzar la convocatòria que l'acord de Consell de Govern
de 23 de febrer del 2007 sigui aplicat en la seva totalitat o de
manera parcial?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
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.

La convocatòria per a personal fix del 15 de novembre del
2007 estableix en el darrer paràgraf de l'apartat 6 de l'annex el
cessament del personal interí per incorporació del personal fix.
Com es materialitzaran aquestes substitucions?, primer seran
substituïts els més recents o, al contrari, els més antics?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
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.

Quan pensa el Sr. Conseller de Presidència que es treurà a
oferta pública la plaça de cap tècnic d'administració, 011, i la
d'auxiliar de direcció, 014, després d'haver-les llevades de la
convocatòria per a personal fix del 15 de novembre del 2007
quan sí figuraven a la del 21 de setembre del 2007?

Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4743/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a delimitació de
la costa de Formentera. (Mesa de 4 de juny del 2008).

RGE núm. 4749/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a la sentència del cas Andratx. (Mesa de
4 de juny del 2008).

RGE núm. 4750/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
coneixements de català en els procediments selectius d'accés
a la funció pública. (Mesa de 4 de juny del 2008).

RGE núm. 4751/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla Concilia. (Mesa de 4 de juny del 2008).

RGE núm. 4752/08, de l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
banda ampla. (Mesa de 4 de juny del 2008).

RGE núm. 4753/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Garcias
i Simón, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya d'incendis. (Mesa de 4 de juny del 2008).

RGE núm. 4754/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ràtios en
atenció primària. (Mesa de 4 de juny del 2008).

RGE núm. 4755/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relació del Molt Hble. Sr. President del Govern amb el cas
"Eivissa Centre". (Mesa de 4 de juny del 2008).

RGE núm. 4756/08, 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
4 de juny del 2008).

RGE núm. 4757/08, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
ferroviari. (Mesa de 4 de juny del 2008).

RGE núm. 4758/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
descripció de la situació econòmica a les Illes Balears. (Mesa
de 4 de juny del 2008).

RGE núm. 4759/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atur a les
Illes Balears. (Mesa de 4 de juny del 2008).

RGE núm. 4760/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preus del
gasoil respecte de diferents sectors. (Mesa de 4 de juny del
2008).

Palma, a 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està d'acord el Molt Honorable President del Govern de les
Illes Balears amb les recents declaracions de la ministra de
Medi Ambient sobre la delimitació de la costa de Formentera?

Palma, a 3 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina rellevància té la sentència del cas Andratx quant a
l'ordenació del territori de les Illes Balears?

Palma, a 4 de juny del 2008.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria d'Interior del Govern de les Illes
Balears el desenvolupament d'un nou reglament que reguli
l'exigència de coneixements de llengua catalana en els
procediments selectius d'accés a la funció pública per a
l'ocupació de llocs de feina que es convoquen en l'àmbit de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 4 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

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.
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Ens pot explicar la Sra. Consellera de Treball i Formació
com beneficiarà les famílies el Pla Concilia, projectat per
aquesta conselleria per a l'estiu que estem a punt de començar?

Palma, a 3 de juny del 2008.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

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 són les actuacions que el Govern de les Illes Balears
està enllestint per reduir l'efecte insular sobre els serveis de
banda ampla?

Palma, a 3 de juny del 2008.
La diputada:
Anna Crespí i Prunés.

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.

Quin dispositiu ha preparat la Conselleria de Medi Ambient
per fer front a la campanya d'incendis d'aquest estiu?

Palma, a 3 de juny del 2008.
La diputada:
Antoni Garcias i Simón.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines millores es donen en les ràtios en l'atenció primària
a l'illa de Mallorca?

Palma, a 3 de juny del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereixen al Molt Hble. Sr. President del
Govern les declaracions efectuades en seu judicial que el
relacionen amb el cas "Eivissa Centre"?

Palma, a 4 de juny del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 4 de juny del 2008.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sap el Govern de les Illes Balears quant la nostra comunitat
podrà gaudir del conveni ferroviari que el Govern de l'Estat ha
vengut prometent els passats tres anys?

Palma, a 4 de juny del 2008.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina descripció fa el Molt Hble. Sr. President del Govern
de la situació econòmica quan ha passat un any des de les
darreres eleccions autonòmiques?
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Palma, a 3 de juny del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el Govern motiu de satisfacció que a finals del
mes de maig d'enguany a les Illes Balears hi hagi 8.194
treballadors a l'atur més que el mes de maig de l'any 2007?

Palma, a 4 de juny del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears en
relació amb l'augment del gasoil pel que fa als diferents sectors
professionals?

Palma, a 4 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4648/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (I), a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 4 de
juny del 2008).

RGE núm. 4649/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (II), a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 4 de
juny del 2008).

RGE núm. 4650/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (III), a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 4 de
juny del 2008).

RGE núm. 4651/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (IV), a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 4 de
juny del 2008).

RGE núm. 4652/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (V), a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 4 de
juny del 2008).

RGE núm. 4653/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (VI), a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 4 de
juny del 2008).

RGE núm. 4654/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (VII), a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 4 de
juny del 2008).

RGE núm. 4655/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (VIII), a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 4 de juny del 2008).

RGE núm. 4656/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reserva natural d'Es Vedrà, Es Vedranell i els illots de Ponent
(I), a contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
(Mesa de 4 de juny del 2008).

Palma, a 4 de juny 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 comissió.

Quin és el pressupost del Pla d'actuacions del parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera per al 2008?

Palma, a 20 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
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Quines activitats estan previstes dins el Pla d'actuacions del
parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per al 2008?

Palma, a 20 de maig del 2008.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té prevista la Conselleria de Medi Ambient la posada
en funcionament del Centre d'interpretació de Sant Francesc?

Palma, a 20 de maig del 2008.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

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 comissió.

Quan té prevista la Conselleria de Medi Ambient la posada
en funcionament del Centre d'interpretació de Can Marroig?

Palma, a 20 de maig del 2008.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

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 comissió.

Quan està prevista la creació d'una comissió per a
l'ordenació i la gestió de l'activitat salinera del parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera recollida a l'article 86 del seu
pla rector d'ús i gestió (PRUG)?

Palma, a 20 de maig del 2008.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quins recursos humans compta el parc natural de Ses
Salines d'Eivissa i Formentera a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 20 de maig del 2008.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quins recursos humans compta el parc natural de Ses
Salines d'Eivissa i Formentera a l'illa de Formentera?

Palma, a 20 de maig del 2008.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es consideren suficients els recursos humans del parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera a les Pitiüses per
tal de desenvolupar el Pla d'actuació del 2008?

Palma, a 20 de maig del 2008.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat es troba la tramitació del Pla d'ordenació de
recursos naturals  (PORN) de la reserva natural d'Es Vedrà, Es
Vedranell i els illots de Ponent?
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Palma, a 20 de maig del 2008.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4611/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a les persones celíaques, amb tramitació
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 4 de juny
del 2008).

RGE núm. 4618/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a creació d'un recinte firal polivalent a Formentera, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 4 de juny
del 2008).

Palma, a 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atesa la incidència de la malaltia celíaca a les Illes Balears.

Atès que l’alimentació de les persones celíaques requereix
productes especials sense gluten que són més cars que els altres.

Atès que actualment no existeix cap ajuda per tal que les
famílies o persones afectades puguin assumir aquest sobrecost
a la cistella de la compra -calculat aproximadament en 1.600
euros anuals- en igualtat de condicions que la resta de persones.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir
les línies d’ajudes pe tal de donar suport a les persones celíaques
de les Illes Balears a fi de compensar el sobrecost de la cistella
de la compra.

Palma, a 27 de maig del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estarà 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Exposició de motius

Les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa disposen d’un
recinte firal per poder desenvolupar diverses activitats firals,
congressos, exposicions i tot un seguit d’esdeveniments de caire
esportiu, comercial o lúdic.

L’illa de Formentera és l’única que no compta en aquests
moments amb cap infraestructura on es puguin desenvolupar
algun tipus d’aquests esdeveniments.

Aquesta infraestructura és una reclamació de fa molts d’anys
per part de la PIME-F, la Federació Hotelera de Formentera, i
de tots els partits polítics de l’illa, com una eina més per part de
la desestacionalització del turisme.

A la passada legislatura es van iniciar diversos tràmits per
habilitar un recinte firal com el de l’illa de Menorca a
Formentera, adaptat a les seves singulars característiques.

Aquests tràmits es van continuar amb la inclusió d’una
partida de 2.700.000 euros per a la construcció d’un recinte firal
a Formentera en el llistat d’inversions elaborat per la Comissió
Mixta de transferències al Consell de Formentera.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els tràmits pertinents per a la construcció d’un
recinte firal polivalent a Formentera amb el consens del Consell
de Formentera.

Palma, a 28 de maig del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 229/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, relativa a mesures
de conciliació per al personal funcionari. (BOPIB núm. 28 d'1
de febrer del 2008).
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Quines noves mesures pensa dur a terme el Govern de les
Illes Balears per tal de facilitar la conciliació de la vida
personal i professional de les persones que fan feina per a
l'Administració pública?

Les noves mesures que aquest govern pensa dur a terme per
facilitar que les persones que fan feina a l'Administració pública
puguin conciliar la vida personal i la vida professional sortiran
del procés negociador iniciat amb els sindicats i que a hores
d'ara es troba en una primera fase.

Palma, 20 de maig del 2008.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 1698/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a nou
edifici annex a l'Hospital Verge de Montetoro. (BOPIB núm.
32 de 29 de febrer del 2008).

En quina data es posarà en funcionament i a disposició dels
ciutadans el nou centre de salut a l'edifici annex a l'Hospital
Verge de Montetoro?

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no té
competències en aquesta matèria.

Palma, 14 de maig del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 2206/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a inspeccions de
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia a Formentera.
(BOPIB núm. 34 de 28 de març del 2008).

Inspeccions fetes per la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia als comerços de Formentera durant els anys 2005,
2006, 2007 i 2008 i els seus resultats.

De les dades que consten als nostres arxius resulta que
durant els anys 2005, 2006, 2007 i 2008 s'ha fet una inspecció
als comerços de Formentera, que donà lloc a l'expedient
sancionador 42/2006.

L'esmentat expedient es tramità per incompliment del
requeriment efectuat per la Direcció General de Comerç, la qual
cosa suposà la comissió d'una infracció greu en matèria de
comerç tipificada al punt a) de l'article 49 de la Llei 11/2001, de
15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial de les Illes
Balears, i que es va resoldre imposant una sanció de 1.501
euros.

Palma, 14 de maig del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 2295/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a Pla director
sectorial de comerç de Formentera. (BOPIB núm. 35 de 4
d'abril del 2008).

Pensa ajudar la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
el Consell de Formentera perquè aquest elabori el Pla director
sectorial de comerç de Formentera?

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia té plena
disponibilitat a colAlaborar amb el Consell de Formentera; en el
moment en què ens faci arribar la demanda aquesta conselleria
es posarà immediatament a treballar perquè es pugui dur a terme
la colAlaboració entre les dues institucions.

Palma, 14 de maig del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 2454/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a increment de
l'atur. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

A què atribueix el Govern l'increment del nombre de
persones en atur en els darrers mesos?

Per a una anàlisi en detall de les xifres d'atur i ocupació
registrades a les Illes i per tal de no fer inabordable aquest
escrit, el remeto a:

- Informe sobre el mercat de treball de les Illes Balears. Any
2007, publicat en format imprès i digital a la nostra web, a la
secció de l'Observatori del Treball, de disposició pública.

- Notes de conjuntura, dels mesos de gener, febrer i març del
2008, que fan un recull i una anàlisi de les darreres disponibles
en atur, afiliació i contractació. També disposa d'elles a la web
de la Conselleria de Treball i Formació, a la dita secció de
l'Observatori.

Amb tot es pot fer un breu però clar resum de la situació de
l'atur a les Illes. Hi ha tres raons bàsiques que expliquen la seva
evolució:

1. Conjunturalment les Illes, com la resta d'Espanya i del món,
estan patint un moment de desacceleració que afecta tota
l'economia, però especialment les activitats de construcció i
immobiliàries. A la nostra comunitat la construcció té un pes
menor que a altres territoris, només devers un 10% del PIB i un
15-16% del mercat de treball, però tot i així es fa notar.

2. La població activa ha augmentat constantment a les Illes, a tal
ritme que si bé s'ha creat molta ocupació, no la suficient.
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3. A més, de manera estructural, de gener a abril són mesos que
típicament presenten més persones aturades a causa de la
desestacionalitat de la nostra economia, suportada en el turisme
estival. Segons avances aquests, la corba de contractació
ascendeix mentre que baixa la d'atur registrat.

A les taules estadístiques que s'ajunten es pot apreciar
aquesta evolució en els darrers mesos. Cal notar que:

- Tots els mesos s'ha incrementat l'afiliació (població ocupada).
De fet, en comparació amb la resta de l'Estat espanyol,
presentem una millor evolució mensual i interanual.

- Les taxes d'atur registrat són tots els mesos inferiors a les que
es registraven els mateixos mesos del 2005 i del 2006, abans
que ens incorporéssim a la Conselleria de Treball i Formació.
Per tant hem millorat respecte d'aquells períodes.

Població aturada Illes Balears
Gener Febrer Març

Balears 50.518 48.335 45.184

Mallorca 39.284 37.658 35.014

Menorca 4.138 3.907 3.799

Eivissa 6.714 6.410 6.038

Formentera 382 360 333

Població afiliada Illes Balears
Gener Febrer Març

Balears 411.101 420.389 434.412

Mallorca 341.052 348.921

Menorca 29.615 29.860

Eivissa 38.303 39.405

Formentera 1.706 1.741

Població activa Illes Balears
Gener Febrer Març

Balears 461.619 468.724 479.596

Mallorca 380.336 386.579

Menorca 33.753 33.767

Eivissa 45.017 45.815

Formentera 2.088 2.101

Taxes d'atur per mesos i illes (2005-2008)
Gener 2005 2006 2007 2008

Balears 12,52 11,06 10,46 10,94

Mallorca 12,01 10,63 9,83 10,33

Menorca 12,35 8,70 11,69 12,26

Eivissa 16,96 16,18 14,69 14,91

Formentera 20,50 19,51 18,03 18,30

Febrer

Balears 11,50 10,27 9,54 10,31

Mallorca 10,89 9,55 8,91 9,74

Menorca 11,98 11,63 10,86 11,57

Eivissa 16,19 14,95 13,64 13,99

Formentera 20,15 18,98 17,11 17,13

Març

Balears 10,52 9,37 8,45 9,42

Mallorca 9,82 8,65 7,82

Menorca 11,53 11,15 10,20

Eivissa 15,63 13,86 12,33

Formentera 18,71 17,55 15,48

Font: SOIB

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

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 3175/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
intervencions, proves i consultes suspeses amb motiu de la
vaga convocada pel Sindicat Mèdic. (BOPIB núm. 36 d'11
d'abril del 2008).

Quines intervencions, proves i consultes externes varen ser
suspeses amb motiu dels dies de vaga convocada pel Sindicat
Mèdic?

Afectació vaga dimarts 3-4-12 de març al total de les Illes:
- CCEE suspeses: 7.041.
- IQ suspeses: 191.
- PC suspeses: 220.

Palma, 14 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 3178/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
convenis assistencials amb centres sanitaris privats. (BOPIB
núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

Quins convenis assistencials i per quin import manté la
Conselleria de Salut amb centres sanitaris privats a la nostra
comunitat autònoma?

Control i seguiment contractes vigents d'assistència
sanitària

- Hospital Sant Joan de Déu. Contracte de gestió-concert
plurianual; inici del contracte: 01/07/2004. Anys 2004 a 2008,
pressupost adjudicat: 45.874.965,57.
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- Hospital Creu Roja Espanyola. Contracte de gestió-concert
plurianual; inici del contracte: 01/05/2005. Anys 2005 a 2009,
pressupost adjudicat: 28.605.790,59.

- Fundación Kovacs. Gestió de servei públic; inici del
contracte: 01/01/2007.  Anys 2007 i 2008, pressupost adjudicat:
1.612.043,90.

- Policlínica Nuestra Sra. del Rosario. Procediment negociat;
inici del contracte: 01/04/2006. Anys 2006 a 2010, pressupost
adjudicat: 10.557.021,05.

- Policlínica Nuestra Sra. del Rosario. Procediment negociat
(contracte marc); inici del contracte: 01/06/2005. Anys 2005 a
2009, pressupost adjudicat: 2.243.052,26.

- Diferents centres professionals (Veure annex "Padi").
Procediment negociat (contracte marc); inici del contracte:
01/02/2008. Anys 2008 i 2009, pressupost adjudicat:
2.176.407,90.

- MEDISUB SL. Procediment negociat; inici del contracte:
09/10/2006. Anys 2006 al 2008, pressupost adjudicat:
423.561,85.

Control i seguiment contractes vigents d'assistència
sanitària. Procediment negociat (contracte marc):

- Sanitaria Balear SA, Clínica Rotger; inici del contracte
15/02/07.

- Agrupación Médica Balear SA, Policlínica Miramar; inici
del contracte 17/02/07.

- Gestión Hospitalaria Balear SL, Clínica Femenia; inici del
contracte 10/02/07.

- Gestión Hospitalaria Balear SL, Hospital d'Alcúdia; inici
del contracte 10/02/07.

- Hospital General de Muro SL; inici del contracte 16/02/07.
- USP Baleares SL, Clínica Palma Planas; inici del contracte

18/02/07.
- Ruber Internacional; inici del contracte 19/02/07.
- Instituto Valenciano de Oncología; inici del contracte

16/02/07.
- Instituto Clinic Manacor (Làser Clínic); inici del contracte

09/02/07.
- Instituto Balear de Oftalmología SL; inici del contracte

20/02/07.
- Centro de Resonancia Magnética Balear SA; inici del

contracte 07/02/07.
- Policlínica Nuestra Sra. del Rosario SA; inici del contracte

18/02/07.
- Radiocirugía San Francisco de Asís (Grupo Imo); inici del

contracte 15/02/07.
- TAC Gabinete Dr. Rovira SL; inici del contracte 18/02/07.
- Gabinete Radiológico Dr. Rovira SL; inici del contracte

09/02/07.
- Hospired (Clínica Juaneda Inca); inici del contracte

16/02/07.
- Clínica Salus Menorca SL; inici del contracte 20/02/07.
- Clínic Balear SL; inici del contracte 16/02/07.
- Centro Ocular Oftalmedic (Clínica Juaneda); inici del

contracte 15/02/07.
- Centro de Especialidades Médicas Llucmajor SL; inici del

contracte 14/02/07.
- ALTEMEBA SA; inici del contracte 12/02/07.
- Margarita González Barbosa; inici del contracte 06/02/07.
- Hospital Creu Roja; inici del contracte 14/02/07.
- Mútua Balear; inici del contracte 21/02/07.

Contracte marc:
Any 2007 3.000.000,00.
Any 2008 3.000.000,00.
Total 6.000.000,00.

Palma, 14 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 3181/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
revisions ginecològiques per prevenir el càncer de cèrvix.
(BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

Amb quina periodicitat i a quines franges d'edat s'estan
realitzant revisions ginecològiques per a la prevenció del
càncer de cèrvix?

A les Illes Balears s'aplica el programa de prevenció de
càncer de cèrvix vigent. Es realitzen dues revisions anuals
seguides i una cada tres anys a dones d'edats compreses entre els
25 i els 64 anys.

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

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 3363/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a nova estructura
de l'equip directiu de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia. (BOPIB núm. 37 de 18 d'abril del 2008).

Quina és la nova estructura de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, de les seves empreses i dels seus instituts
i ens autònoms?

Consellera: Francesca Vives i Amer.
Secretari General Tècnic: Sebastià Reixac i Genovard.
Director general de Comerç: Pere Trias i Aulí.
Directora general d'Energia: Maria Magdalena Tugores i

Bautista.
Director general d'Indústria: Guillem Joan Fullana i Daviu.
Directora general de Promoció Industrial: Maria Sintes i

Campos.
Director general de Fons Europeus: Jaume Miquel Garau i

Taberner.
Director gerent de Fires i Congressos: Pere Perelló i

Amengual.
Director gerent de l'IDI i del CEEI: Àngel Pujo i Rosselló.
Director gerent del CDEIB: Antoni Rodríguez i Mir.
Directora gerent del CBE: Catalina Alemany i Sorell.

Palma, 14 de maig del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.
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Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 3556/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a ampliació de
la plantilla de pediatres. (BOPIB núm. 38 de 25 d'abril del
2008).

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

Actualment el nombre de nins assignats al pediatre d'aquest
centre de salut es troba dins els criteris idonis d'assignació
considerats habitualment en atenció primària. La Conselleria de
Salut i Consum està sempre vigilant sobre les variacions tant de
població com referents a les condicions assistencials que puguin
existir i que facin necessària la revisió, en qualsevol moment, de
les previsions actuals.

Palma, 22 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 3559/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a nou centre de
salut Es Banyer. (BOPIB núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

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

El nou centre de salut Es Banyer està inclòs en el Pla
d'infraestructures d'atenció primària 2008-2012 de la
Conselleria de Salut i Consum.

Palma, 19 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 3569/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a català
com a requisit o mèrit per treballar a la sanitat pública.
(BOPIB núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

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

Facilitar al màxim l'accessibilitat de la població als diferents
nivells dels serveis sanitaris és una prioritat de la Conselleria de
Salut i Consum. La realitat de la nostra societat ens obliga a
treballar diàriament perquè existeixi una fluïda comunicació
entre els ciutadans i les ciutadanes que en algun moment
requereixen d'atenció sanitària i els professionals que els atenen
cada dia. Per tant els treballadors de la sanitat pública balear han
de tenir el coneixement de la llengua catalana que s'estimi
necessari per poder respondre de forma satisfactòria a les
necessitats derivades del desenvolupament del seu treball.

Palma, 22 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 3571/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost de
l'auditoria lingüística encarregada per la Conselleria de Salut.
(BOPIB núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

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

Es desconeix el cost que tendrà l'esmentada auditoria, ja que
encara no s'ha conclòs.

Palma, 19 de maig del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
N)

A les preguntes RGE núm. 3667/08, 3668/08 i 3669/08,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra,
relatives a ajudes de la Renda bàsica d'emancipació (I, II i III).
(BOPIB núm. 39 de 2 de maig del 2008).

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

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

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

A Formentera s'han registrat 11 ajudes per la Renda bàsica
d'emancipació des del primer de gener del 2008 fins al 30
d'abril.

A Formentera s'han aprovat 5 ajudes per la Renda bàsica
d'emancipació des del primer de gener del 2008 fins al 30
d'abril. N'hi ha 1 que es troba en incidència pendent de resoldre,
i les 5 restants estan pendents de tràmit pendent de resolució.

A Formentera no s'han pagat ajudes per la Renda bàsica
d'emancipació des del primer de gener del 2008 fins al 30
d'abril. L'entrada de 7 d'elles fou en el mes de febrer, 1 en el
mes de febrer i 3 en el mes d'abril.

Palma, 26 de maig del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.
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Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 4045/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
construcció d'un camp d'aprenentatge al Cap de Cavalleria de
Menorca. (BOPIB núm. 41 de 16 de maig del 2008).

En quina situació es troba el projecte d'obres en el Cap de
Cavalleria de Menorca per a la construcció d'un camp
d'aprenentatge?

El projecte d'obres del camp d'aprenentatge al Cap de
Cavalleria de Menorca s'està executant amb normalitat, amb
data prevista d'acabament l'estiu d'aquest any.

Palma, 20 de maig del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la tramitació pel procediment d'urgència per

a la Proposició no de llei RGE núm. 2488/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de juny del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4570/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la tramitació pel procediment d'urgència per a la proposició no
de llei esmentada, relativa a serveis mancomunats de la policia
local (BOPIB núm. 35, de 4 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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