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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de juny del 2008, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 1149/08, relativa a declaració d'interès
públic de la línia de transport marítim de Dènia a Formentera
i viceversa, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

incloure la línia Dènia-Formentera i viceversa, com a línia
d'interès públic d'acord amb el Reial Decret 1516/2007, i a
incloure l'obligació de servei públic de la citada línia."

A la seu del Parlament, 17 de juny del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3892/08,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport d'energia
elèctrica en alta.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes.

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

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

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes i l'Hble. Sra. Francisca Vives i Amer.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 18 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 10

de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4753/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Garcias i Simón, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a campanya d'incendis. (BOPIB
44 de 6 de juny 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 18 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 10

de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4757/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni ferroviari. (BOPIB 44
de 6 de juny del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 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 10

de juny del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 44
de 6 de juny del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4751/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla Concilia. (BOPIB 44 de
6 de juny del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 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 10

de juny del 2008, debaté la Pregunta 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". (BOPIB 44
de 6 de juny del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 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 10

de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4759/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a l'atur a les Illes Balears.
(BOPIB 44 de 6 de juny del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 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 10

de juny del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 44 de 6 de juny 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 18 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 10

de juny del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 44 de 6 de juny 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 18 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 10

de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4754/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
sentència del cas Andratx. (BOPIB 44 de 6 de juny 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 18 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4754/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ràtios en atenció primària.
(BOPIB 44 de 6 de juny del 2008).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4760/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a preus del gasoil respecte dels diferents
sectors. (BOPIB 44 de 6 de juny del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4752/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a serveis de banda ampla.
(BOPIB 44 de 6 de juny del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 44 de 6 de juny 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 18 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny del 2008, rebutjà la Moció RGE núm. 4668/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges turístics de
vacances. (BOPIB núm. 44 de 6 de juny 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 18 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de juny del 2008, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
4447/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adaptació
dels llibres de text escolars a les modalitats insulars mallorquí,
menorquí, eivissenc i formenterer. (BOPIB núm. 43 de 30 de
maig del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4976/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a política en matèria de medi ambient a Eivissa i Formentera.
(Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5341/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació econòmica i de l'ocupació a les Illes
Balears, pel procediment d'urgència. (Mesa de 18 de juny del
2008).

Palma, a 18 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpelAla el conseller de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears, sobre la política en matèria de medi
ambient a Eivissa i Formentera.

Atesa la necessitat de conèixer la situació actual i les
perspectives de futur de la política en matèria de medi ambient
a Eivissa i Formentera, el diputat de l'Agrupació Independent
Popular de Formentera, integrat al Grup Parlamentari Mixt,
interpelAla el conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears en relació amb aquesta qüestió.

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat;
Josep M. Mayans i Serra.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la situació econòmica i de l'ocupació a les Illes Balears.

Atesa la greu situació que travessa la nostra economia i en
general la de la resta del país. Atès que en els darrers dies s’ha
vist agreujada per la pujada històrica del preu dels combustibles
i de l’euribor, que han assolit xifres històriques. Atès
l’increment interanual que han sofert les dades de l’atur. Atesa
la greu alarma social que això crea en el si de la societat de les
Illes Balears. I atesa la necessitat de conèixer les iniciatives que
des del Govern de les Illes Balears es pensen dur a terme per tal
de palAliar aquesta situació. 

El Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les
Illes Balears en relació amb les actuacions que pensa dur a
terme per palAliar la situació econòmica i de l’ocupació a les
Illes Balears.

Per les raons abans esmentades, urgeix el debat d’aquesta
iniciativa davant el ple de la cambra i, per tant, el Grup Popular
solAlicita, en virtut del que disposen els articles 95 i següents del
Reglament del Parlament, l’aplicació del procediment
d’urgència a aquesta iniciativa.

Palma, a 10 de juny del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4967/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a centre
d'interpretació de Can Marroig. (Mesa de 18 de juny del
2008).

RGE núm. 4968/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvenció a la
revista Sa Savina (I). (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 4969/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estadística de
les barques de Formentera. (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 4970/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a vi de la terra
de Formentera. (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 4971/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a "Carn de
Formentera". (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 4972/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines de Formentera. (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 4977/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a temporada
turística a Formentera. (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 4978/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a temporada
turística a Eivissa. (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 4979/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a centre de dia
de Formentera (I). (Mesa de 18 de juny del 2008).
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RGE núm. 4980/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a centre de dia
de Formentera (II). (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 4981/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a centre de dia
de Formentera (III). (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 4983/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a polígon
industrial de Formentera (I). (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 4984/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a polígon
industrial de Formentera (II). (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 4985/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a polígon
industrial de Formentera (III). (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 4989/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transports de
mercaderies. (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 4990/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desenvolupament de la Llei de dependència a Formentera.
(Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 4991/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions de
l'Estatut d'Autonomia a Formentera (I). (Mesa de 18 de juny
del 2008).

RGE núm. 4992/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions de
l'Estatut d'Autonomia a Formentera (II). (Mesa de 18 de juny
del 2008).

RGE núm. 4993/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions de
l'Estatut d'Autonomia a Formentera (III). (Mesa de 18 de juny
del 2008).

RGE núm. 4994/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions de
l'Estatut d'Autonomia a Formentera (IV). (Mesa de 18 de juny
del 2008).

RGE núm. 4995/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Formentera
digital. (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 4996/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a tractament
contra el moscard al parc natural de Ses Salines de
Formentera. (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5011/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pagament
d'entrada al parc natural de Ses Salines de Formentera. (Mesa
de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5174/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçament de membres del Govern a Madrid (I). (Mesa de
18 de juny del 2008).

RGE núm. 5175/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçament de membres del Govern a Madrid (II). (Mesa de
18 de juny del 2008).

RGE núm. 5176/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçament a Madrid del conseller d'Esports i Joventut.
(Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5177/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçament a Madrid del conseller de Presidència. (Mesa de
18 de juny del 2008).

RGE núm. 5178/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçament a Madrid del conseller de Salut i Consum. (Mesa
de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5179/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçament a Madrid de la consellera d'Educació i Cultura.
(Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5180/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost del soterrament de la planta de serveis de l'hospital de Son
Espases. (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5181/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de les reformes anunciades pel conseller de Salut en
relació amb Son Espases. (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5243/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d'inversions en obra pública a Menorca (III). (Mesa de 18 de
juny del 2008).

RGE núm. 5244/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d'inversions en obra pública a Menorca (IV). (Mesa de 18 de
juny del 2008).

RGE núm. 5245/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d'inversions en obra pública a Menorca (V). (Mesa de 18 de
juny del 2008).

RGE núm. 5246/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió per
a recaptació d'imposts 2008. (Mesa de 18 de juny del 2008).
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RGE núm. 5247/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recaptació
d'imposts (I). (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5248/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recaptació
d'imposts (II). (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5249/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets
liquidats d'imposts (I). (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5250/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets
liquidats d'imposts (II). (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5251/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d'inversions en obra pública a Menorca (I). (Mesa de 18 de
juny del 2008).

RGE núm. 5252/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d'inversions en obra pública a Menorca (II). (Mesa de 18 de
juny del 2008).

RGE núm. 5253/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de la xarxa d'equipaments culturals a Menorca. (Mesa
de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5254/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recollida selectiva a Menorca. (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5255/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
xarxa de deixalleries a Menorca. (Mesa de 18 de juny del
2008).

RGE núm. 5256/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
residus perillosos a Menorca. (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5257/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
catàleg de zones humides a Menorca. (Mesa de 18 de juny del
2008).

RGE núm. 5258/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
energètic a Menorca. (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5259/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
esdeveniments esportius a Menorca. (Mesa de 18 de juny del
2008).

RGE núm. 5260/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
oferta turística cultural a Menorca. (Mesa de 18 de juny del
2008).

RGE núm. 5261/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
zones turístiques madures a Menorca. (Mesa de 18 de juny del
2008).

RGE núm. 5262/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
R+D+I al sector turístic a Menorca. (Mesa de 18 de juny del
2008).

RGE núm. 5263/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
noves tecnologies al sector turístic a Menorca. (Mesa de 18 de
juny del 2008).

RGE núm. 5264/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
director sectorial d'equipaments comercials a Menorca. (Mesa
de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5265/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous
centres educatius a Menorca. (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5266/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
noves tecnologies al sector educatiu a Menorca. (Mesa de 18
de juny del 2008).

RGE núm. 5267/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abandonament d'estudis a Menorca. (Mesa de 18 de juny del
2008).

RGE núm. 5268/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ensenyament de l'anglès a Menorca. (Mesa de 18 de juny del
2008).

RGE núm. 5269/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places de 0 a 3 anys a Menorca. (Mesa de 18 de juny del
2008).

RGE núm. 5270/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
del transport escolar a batxillerat a Menorca. (Mesa de 18 de
juny del 2008).

RGE núm. 5271/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
del transport escolar a formació professional a Menorca.
(Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5272/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls de l'esport base a Menorca. (Mesa de 18 de juny del
2008).

RGE núm. 5273/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personal de la delegació de Menorca de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de 18 de juny del
2008).
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RGE núm. 5274/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recepció de canals de televisió a Menorca. (Mesa de 18 de juny
del 2008).

RGE núm. 5275/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecció exterior de la cultura i la llengua. (Mesa de 18 de
juny del 2008).

RGE núm. 5276/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció de creadors i artistes locals. (Mesa de 18 de juny del
2008).

RGE núm. 5277/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
foment de la indústria audiovisual i cinematogràfica. (Mesa de
18 de juny del 2008).

RGE núm. 5278/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçament a Madrid del conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació. (Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5279/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçament a Madrid de la consellera de Treball i Formació.
(Mesa de 18 de juny del 2008).

RGE núm. 5280/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçament a Madrid de la consellera d'Agricultura i Pesca.
(Mesa de 18 de juny del 2008).

Palma, a 18 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 escrita.

Quan es posarà en funcionament el centre d'interpretació de
Can Marroig de Formentera?

Palma, a 11 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 escrita.

Per quin motiu s'ha retirat la subvenció a la revista Sa
Savina de Formentera?

Palma, a 11 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants passatgers han utilitzat mensualment i durant els
primers sis mesos de l'any 2008 les barques de les 06.00 hores,
entre Formentera i Eivissa, i de les 21.30 hores, entre Eivissa i
Formentera, que subvenciona el Govern balear?

Palma, a 10 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa demanar o tramitar el Govern balear la denominació
d'origen per al Vi de la Terra de Formentera?

Palma, a 10 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha fet el Govern balear respecte de la
marca "Carn de Formentera"?
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Palma, a 10 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el procediment i en quina llei s'han basat per
adjudicar la gestió de determinats serveis del parc natural de Ses
Salines de Formentera, conjuntament amb el Consell de
Formentera, a l'empresa IBIFOR?

Palma, a 10 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la valoració del conseller de Turisme sobre els
primers mesos de la temporada turística del 2008 a Formentera?
I les perspectives per als mesos que queden?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la valoració del conseller de Turisme sobre els
primers mesos de la temporada turística del 2008 a Eivissa? I
les perspectives per als mesos que queden?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el motiu del retard en la construcció del centre de
dia de Formentera?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la construcció del centre de dia de
Formentera?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan preveu la consellera d'Afers Socials que es produeixi
l'obertura del centre de dia de Formentera?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina colAlabora el Govern balear o alguna de les seves
empreses públiques en la regulació del polígon industrial de
Formentera?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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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 escrita.

Quines actuacions té previstes el Govern balear o alguna de
les seves empreses públiques al polígon industrial de
Formentera?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha fet el Govern balear o alguna de les
seves empreses públiques al polígon industrial de Formentera?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions farà el Govern balear per evitar
l'encariment del transport de mercaderies entre Eivissa i
Formentera i entre la península i Formentera?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions porta a terme el Govern balear en relació
amb el desenvolupament de la Llei de dependència a l'illa de
Formentera?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha inclòs o pensa incloure la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació en els convenis amb el Govern
de l'Estat descrits a la disposició addicional sisena i a la
disposició transitòria novena del nou Estatut en matèria de
recerca, desenvolupament i innovació a l'illa de Formentera?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha inclòs o pensa incloure la Conselleria
de Mobilitat i Ordenació del Territori en els convenis amb el
Govern de l'Estat descrits a la disposició addicional sisena i a la
disposició transitòria novena del nou Estatut en matèria de
transports, ferrocarrils i carreteres a l'illa de Formentera?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha inclòs o pensa incloure la Conselleria
de Turisme en els convenis amb el Govern de l'Estat descrits a
la disposició addicional sisena i a la disposició transitòria
novena del nou Estatut en matèria d'infraestructures turístiques
a l'illa de Formentera?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha inclòs o pensa incloure la Conselleria
de Medi Ambient en els convenis amb el Govern de l'Estat
descrits a la disposició addicional sisena i a la disposició
transitòria novena del nou Estatut en matèria de ports, medi
ambient, obres hidràuliques, protecció del litoral, costes i parcs
naturals a l'illa de Formentera?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'estat d'execució del projecte Formentera Digital?
Quina inversió s'hi ha fet? Quins projectes queden pendents?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin tractament se seguirà contra el moscard al parc natural
de Ses Salines de Formentera? Quins seran els llocs d'actuació?
Quantes persones s'hi dedicaran?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està d'acord el Govern de les Illes Balears que els residents
a Formentera paguin 2 euros i els estrangers o nacionals no
residents a Formentera paguin 4 euros per entrar al parc natural

de Ses Salines de Formentera? Troba que aquesta mesura
s'ajusta a dret?

Palma, a 12 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de membres i alts càrrecs del Govern que
es van desplaçar a Madrid dia 12 de juny del 2008? Per quin
motiu?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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

Quin ha estat el cost, desglossat per conceptes, dels viatges
oficials de tots els membres i alts càrrecs del Govern a Madrid
dia 12 de juny del 2008?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Esports i Joventut del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quina va ser l'agenda del conseller d'Esports i Joventut en
el seu desplaçament a Madrid dia 12 de juny del 2008?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.
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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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quina va ser l'agenda del conseller de Presidència en el seu
desplaçament a Madrid dia 12 de juny del 2008?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quina va ser l'agenda del conseller de Salut i Consum en el
seu desplaçament a Madrid dia 12 de juny del 2008?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quina va ser l'agenda de la consellera d'Educació i Cultura
en el seu desplaçament a Madrid dia 12 de juny del 2008?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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

Quin és el cost inicialment previst per al soterrament de la
planta de serveis de l'hospital de Son Espases per allunyar-la del
monestir del Secar de la Real, que el conseller de Salut anuncià
a la seva compareixença davant la Comissió no permanent de
Salut?

Palma, a 11 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

Quin és el cost previst de totes les reformes anunciades pel
conseller de Salut a la Comissió no permanent de Salut del
projecte de l'hospital de Son Dureta a Son Espases? Assenyalau-
ne el cost una per una.

Palma, a 11 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'import que correspon a inversions o actuacions de
l'illa de Menorca dels 109.259.262 euros que el Govern de les
Illes Balears té previst adjudicar durant el tercer trimestre de
l'any 2008 en el marc del Pla d'inversions en obra pública del
2008? Indicau la denominació del projecte o de l'actuació i
l'import total de la inversió.

Palma, a 16 de juny del 2008.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'import que correspon a inversions o actuacions de
l'illa de Menorca dels 215.719.408 euros que el Govern de les
Illes Balears té previst adjudicar durant el quart trimestre de
l'any 2008 en el marc del Pla d'inversions en obra pública del
2008? Indicau la denominació del projecte o de l'actuació i
l'import total de la inversió.



BOPIB núm. 46 -  20 de juny del 2008 1379

Palma, a 16 de juny del 2008.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'import i el percentatge que correspon a inversions
o actuacions de l'illa de Menorca del 59,5% d'inversions que,
segons resposta donada per part del conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació a una pregunta oral sobre aquest assumpte,
al Ple del Parlament de data 03.06.2008, el Govern de les Illes
Balears ja havia licitat durant aquest any 2008? Indicau la
denominació del projecte o de l'actuació, la data de licitació i
l'import total de la inversió.

Palma, a 16 de juny del 2008.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha revisat el Govern de les Illes Balears les previsions per
recaptació de tributs per a l'any 2008, en relació amb les
previsions pressupostàries inicials?

Palma, a 16 de juny del 2008.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la recaptació en concepte de l'impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
corresponent al primer quadrimestre de l'any 2008, diferenciant
la recaptació de drets liquidats en exercicis tancats i la de drets
liquidats en l'exercici corrent?

Palma, a 16 de juny del 2008.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la recaptació en concepte de l'impost sobre
successions i donacions corresponent al primer quadrimestre de
l'any 2008, diferenciant la recaptació de drets liquidats en
exercicis tancats i la de drets liquidats en l'exercici corrent?

Palma, a 16 de juny del 2008.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'import dels drets liquidats en concepte de l'impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
corresponent al primer quadrimestre de l'any 2008?

Palma, a 16 de juny del 2008.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'import dels drets liquidats en concepte de l'impost
sobre successions i donacions corresponent al primer
quadrimestre de l'any 2008?

Palma, a 16 de juny del 2008.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les inversions que han estat adjudicades a l'illa
de Menorca durant el primer trimestre de l'any 2008, dels
32.208.919 euros que, segons el Govern, s'havien d'adjudicar
durant aquest període? Indicau la denominació del projecte o
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l'actuació, l'import total de la inversió, el nom de l'adjudicatari
i l'anualitat 2008?

Palma, a 16 de juny del 2008.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'import que correspon a inversions o actuacions de
l'illa de Menorca dels 120.376.890 euros que el Govern de les
Illes Balears té previst adjudicar durant el segon trimestre de
l'any 2008 en el marc del Pla d'inversions en obra pública del
2008? Indicau la denominació del projecte o l'actuació i l'import
total de la inversió.

Palma, a 16 de juny del 2008.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa adoptar el Govern de les Illes Balears
per millorar la xarxa d'equipaments culturals a l'illa de Menorca
durant aquesta legislatura?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions porta a terme el Govern de les Illes
Balears per millorar la situació de la recollida selectiva de
paper, vidre i fracció orgànica als municipis de l'illa de
Menorca?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions porta a terme el Govern de les Illes
Balears per a la creació d'una xarxa de deixalleries a l'illa de
Menorca?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions porta a terme el Govern de les Illes
Balears per a la creació d'un sistema de gestió de residus
perillosos a l'illa de Menorca?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins treballs porta a terme la Conselleria de Medi Ambient
per completar el catàleg de zones humides protegides a l'illa de
Menorca?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins mecanismes de colAlaboració i cooperació ha establert
o pensa establir el Govern de les Illes Balears amb el Consell i
els ajuntaments de Menorca en matèria energètica?
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Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els grans esdeveniments esportius que ha
promogut o finançat el Govern a l'illa de Menorca per a la
millora de l'activitat turística des de l'1 de juliol del 2007 fins
avui?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines previsions té el Govern de les Illes Balears per
millorar l'oferta turística cultural a l'illa de Menorca?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines zones turístiques de l'illa de Menorca considera el
Govern que són madures i necessiten una reconversió?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines iniciatives en matèria de recerca, desenvolupament
i innovació (R+D+I) pensa promoure o dur a terme el Govern
en el sector turístic a l'illa de Menorca?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera participaran les associacions empresarials
de l'illa de Menorca en les actuacions que porti a terme el
Govern de les Illes Balears per a la introducció de les noves
tecnologies en els diferents àmbits del sector turístic?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera participaran els ajuntaments de l'illa de
Menorca en l'elaboració del Pla director sectorial d'equipaments
comercials?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins nous centres educatius té previst construir el Govern
de les Illes Balears a l'illa de Menorca durant els propers dos
anys?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions porta a terme el Govern de les Illes
Balears per al foment de l'ús i l'aplicació de les noves
tecnologies en el sector educatiu de l'illa de Menorca?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria d'Educació i
Cultura per lluitar contra l'abandonament dels estudis a l'illa de
Menorca?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins plans o programes desenvolupa la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal d'incrementar les hores de
l'ensenyament de l'anglès en els centres educatius de l'illa de
Menorca?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes places d'escoletes (de 0 a 3 anys) té previst crear el
Govern de les Illes Balears durant la present legislatura a l'illa
de Menorca, de les 4.000 que va prometre crear en dues
legislatures?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost per a l'administració de la comunitat
autònoma del transport escolar a batxillerat en els cursos 2006-
2007 i 2007-2008 a l'illa de Menorca?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost per a l'administració de la comunitat
autònoma del transport escolar a formació professional en els
cursos 2006-2007 i 2007-2008 a l'illa de Menorca?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha portat a terme el Govern, des del juliol
del 2007 fins avui, per impulsar l'esport base a l'illa de
Menorca?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació de personal que presta els seus serveis a
la delegació de Menorca de l'ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, tot indicant-ne la retribució?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha portat a terme el Govern, des del juliol
del 2007 fins avui, per tal d'assegurar la recepció normal a l'illa
de Menorca dels canals de ràdio i televisió que emeten a tota
l'àrea lingüística catalana?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)
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 Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quina manera pensa el Govern de les Illes Balears
fomentar la participació i el diàleg entre institucions, creadors,
entitats culturals i món econòmic de l'illa de Menorca per a la
projecció exterior de la cultura i la llengua de les nostres illes?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)
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 Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions porta a terme el Govern per a la promoció
de creadors i artistes locals a l'illa de Menorca?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)
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 Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions porta a terme el Govern per tal de
fomentar la indústria audiovisual i cinematogràfica de l'illa de
Menorca?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quina va ser l'agenda del conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació en el seu desplaçament a Madrid dia 12 de juny del
2008?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Treball i Formació del
Govern de Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quina va ser l'agenda de la consellera de Treball i Formació
en el seu desplaçament a Madrid dia 12 de juny del 2008?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quina va ser l'agenda de la consellera d'Agricultura i Pesca
en el seu desplaçament a Madrid dia 12 de juny del 2008?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5242/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforma de la Llei d'arrendaments urbans, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 18 de juny
del 2008).

Palma, a 18 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 de Turisme.

Exposició de motius

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

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

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

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

Proposició no de llei

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

Palma, a 13 de juny del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 258/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a pàgina
web turística (I). (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

Quin és el cost de la nova pàgina web amb contingut
turístic que ha encarregat el Govern recentment?

Ens remetem a la pregunta escrita 257/2008.

Palma, 3 de març del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 259/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a pàgina
web turística (II). (BOPIB núm. 28 d'1 de febrer del 2008).

Quines són les característiques tècniques i les prestacions
de la nova pàgina web amb contingut turístic que ha
encarregat el Govern recentment?
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Ens remetem a la pregunta escrita 257/2008.

Palma, 3 de març del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 2446/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria de Turisme. (BOPIB
núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

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

L'IBATUR té un conveni amb el Consell de Formentera per
finançar les seves actuacions promocionals en matèria turística.
La concreció de les actuacions la realitza el Consell de
Formentera.

Així mateix, mitjançant el Pla de desestacionalització, s'està
finançant la construcció d'un poliesportiu.

Palma, 25 d'abril del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 2765/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a turisme
cultural. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

Quines actuacions està portant a terme la Conselleria de
Turisme per tal de promocionar i incentivar el turisme cultural
a les Illes Balears? Especificau les actuacions per illes.

De conformitat amb el Pla de màrqueting aquesta és una de
les àrees que des d'aquesta conselleria es vol promoure i
incentivar per tal d'assolir un nivell més en la consecució dels
objectius de desestacionalització i diversificació de productes
turístics.

En aquest sentit des de la conselleria hem començat a
desenvolupar un projecte d'anàlisi i promoció de les arts
escèniques de les Illes Balears -música, teatre, dansa i òpera-
amb la intenció de donar a conèixer una oferta cultural afermada
i de qualitat, destinada tant al turista com al resident.

Les línies d'actuació inicialment realitzades han estat:
l'elaboració d'una base de dades exhaustiva dins l'àmbit de les
Illes Balears, l'assemblea amb els representants dels festivals i
les temporades de les Illes Balears, la creació d'un catàleg d'arts
escèniques amb 40 esdeveniments escènics, la presentació del
catàleg i del calendari durant la World Travel Market,
l'elaboració d'un mapa d'esdeveniments, el concert de Paco de
Lucía o el de Diane Krall aquest estiu i, darrerament, la creació
d'una web molt potent feta en set idiomes
(http://www.artescenic.es/).

Palma, 23 d'abril del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 2767/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a turisme
nàutic. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

Quines actuacions està portant a terme la Conselleria de
Turisme per tal de promocionar i incentivar el turisme nàutic
a les Illes Balears? Especificau les actuacions per illes.

Està en procés de creació un organisme específic per a la
promoció del turisme nàutic. Per altra banda cadascuna de les
illes té el seu pla de patrocini dins els convenis signats amb els
respectius consells.

Palma, 23 d'abril del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 2768/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a evolució
del nombre de turistes (I). (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del
2008).

Quina és l'evolució del nombre de visitants a cadascuna de
les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera durant la
temporada turística en els darrers deu anys, segons les dades
de què disposa la Conselleria de Turisme?

A fi d'obtenir aquest tipus de dades i d'altres d'interès per al
sector, la Conselleria de Turisme publica una pàgina anomenada
Observatori Turístic. La podreu trobar a la web del Govern en
l'apartat corresponent a la Conselleria de Turisme.

Palma, 28 d'abril del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 2769/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a evolució
del nombre de turistes (II). (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del
2008).

Quines són les dades de què disposa la Conselleria de
Turisme del Govern quant a l'evolució del nombre de turistes
britànics, alemanys i espanyols a cadascuna de les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera durant la temporada
turística en els darrers deu anys?
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A fi d'obtenir aquest tipus de dades i d'altres d'interès per al
sector, la Conselleria de Turisme publica una pàgina anomenada
Observatori Turístic. La  podreu trobar a la web del Govern en
l'apartat corresponent a la Conselleria de Turisme.

Palma, 28 d'abril del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 2771/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a actes de
promoció a Madrid (II). (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

Quina empresa ha estat contractada per organitzar i/o
executar les accions de promoció de les Illes Balears a la
Plaça de Colón de Madrid amb motiu de la recent celebració
de FITUR?

La Moderna SL.

Palma, 23 d'abril del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 2772/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a actes de
promoció a Madrid (III). (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del
2008).

Quin procediment s'ha utilitzat per a la contractació de
l'empresa que ha organitzat i/o executat les accions de
promoció de les Illes Balears a la Plaça de Colón a Madrid
amb motiu de la recent celebració de FITUR?

El concurs públic.

Palma, 23 d'abril del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 3337/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a baixes a l'Ib-salut
de Menorca. (BOPIB núm. 37 de 18 d'abril del 2008).

A causa de les característiques de la resposta, aquesta
queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 3338/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a baixes a l'Ib-salut
d'Eivissa. (BOPIB núm. 37 de 18 d'abril del 2008).

A causa de les característiques i l'extensió de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 3566/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost del
soterrament de la planta de serveis de l'Hospital de Son
Espases. (BOPIB núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

Quin és el cost de soterrar la planta de serveis de l'Hospital
de Son Espases anunciat pel conseller de Salut per minimitzar
l'impacte sobre el monestir de la Real?

En aquests moments el Servei de Salut està a l'espera de
rebre la modificació del projecte per estimar el cost.

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

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 3568/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
actuacions per evitar que el CSIC surti de la Fundació Caubet
Cimera de Balears. (BOPIB núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

Quines actuacions pensa dur a terme el conseller de Salut
per tal d'evitar que el CSIC surti de la Fundació Caubet
Cimera de Balears?

No hi ha constància de la intenció del CSIC d'abandonar la
Fundació Caubet Cimera. A més s'està treballant per a la creació
d'una unitat mixta d'investigació.

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

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 3572/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a aturada
dels treballs del centre de salut de Sant Jordi a Eivissa.
(BOPIB núm. 38 de 25 d'abril del 2008).

Per quina raó s'han aturat els treballs a l'obra del centre
de salut de Sant Jordi, actualment en construcció a l'illa
d'Eivissa?

Per un problema en el formigonat de l'estructura.
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Palma, 4 de juny del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 3905/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a salvament i
socorrisme a les platges. (BOPIB núm. 40 de 9 de maig del
2008).

Té previst el Govern de les Illes Balears concedir ajudes als
ajuntaments per realitzar els serveis de salvament i socorrisme
a les platges?

La Conselleria d'Interior ja està ajudant els ajuntaments
costaners, de forma consensuada, amb l'aportació d'equipaments
de seguretat i prevenció, i molt especialment a aquells que
compten amb platges de risc mitjà i alt.

Marratxí, 28 de maig del 2008.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 3906/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a platges
adaptades. (BOPIB núm. 40 de 9 de maig del 2008).

Té previst el Govern de les Illes Balears concedir ajudes als
ajuntaments per habilitar platges adaptades a persones amb
mobilitat reduïda?

Des de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració es donaran ajudes als municipis per habilitar platges
adaptades a persones amb mobilitat reduïda. L'actuació tindrà
en compte la participació de les entitats de persones amb
discapacitat física. A més es farà de manera coordinada amb
altres conselleries del Govern de les Illes Balears (Turisme i
Interior), amb la finalitat d'optimitzar les inversions
complementàries (punts d'emergència, accessos, mobilitat, etc.)
que es realitzin des del Govern. Aquesta actuació no només
pretén optimitzar les inversions, sinó també millorar les
condicions d'ús dels equipaments per part de les persones amb
mobilitat reduïda.

Palma, 2 de juny del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 3908/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a colAlaboració
amb l'Ajuntament d'Es Migjorn (II). (BOPIB núm. 40 de 9 de
maig del 2008).

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

La Conselleria d'Esports i Joventut del Govern de les Illes
Balears no té previst colAlaborar econòmicament en les obres
d'ampliació del pavelló esportiu d'Es Migjorn Gran a Menorca.

Palma, 30 de maig del 2008.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 3909/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a colAlaboració
amb l'Ajuntament d'Es Migjorn (I). (BOPIB núm. 40 de 9 de
maig del 2008).

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

Les colAlaboracions econòmiques que el Govern de les Illes
Balears farà amb els ajuntaments de la comunitat autònoma es
faran sota els principis de publicitat i objectivitat. Malgrat això,
s'hauran de tenir en compte les situacions d'urgència,
emergència o extrema necessitat que es puguin produir i que,
lògicament, una vegada comprovades, se substanciarien
mitjançant conveni.

Aquesta situació excepcional podria ser la de l'Ajuntament
d'Es Migjorn Gran, com així va comprovar el director general
de Relacions Institucionals en la visita que va fer el 28 de
novembre del 2007 al municipi esmentat i en l'entrevista
posterior amb el seu batle, a l'edifici que de forma provisional
empra l'ajuntament per a les seves necessitats més bàsiques.

Recentment el batle, una vegada avaluades les exigències
d'espai més urgents i, en conseqüència, els elements i les
dependències necessaris, les ha exposat a la Conselleria de
Presidència.

El Govern de les Illes Balears, que ja ha colAlaborat amb
l'ajuntament en la confecció del primer projecte a través dels
serveis d'Arquitectura, ho tornarà a fer ara amb la redacció
d'aquest nou projecte. Una vegada que es disposi del pressupost
estimat de les obres es podrà plantejar l'acció administrativa de
suport econòmic.

Palma, 2 de juny del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 3913/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a viatges
als centres balears a l'exterior. (BOPIB núm. 40 de 9 de maig
del 2008).
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Quants viatges institucionals s'han dut a terme d'ençà que
començà la legislatura als centres balears a l'exterior a
l'Argentina? Indiqueu els noms i cognoms de les persones que
hi varen anar.

S'han realitzat 3 viatges a l'Argentina. Les persones que hi
han anat són:

- Del 17 al 25 de novembre del 2007: Xile i part de les
comunitats d'Argentina. Les persones que hi viatjaren: Jordi
Bayona, Josefa González i Catalina Gornals.

- De l'1 al l'11 de febrer del 2008: Uruguai i l'altra part de les
comunitats d'Argentina (queda pendent la Casa Balear de Mar
del Plata). Les persones que hi viatjaren: Jordi Bayona, Josefa
González i Catalina Gornals.

- Del 29 d'abril al 5 de maig: Centenari de la Casa Balear de
Córdoba. Les persones que han viatjat són: Francesc Antich i
Oliver, Antoni Torres, Jordi Bayona, Gina Garcias, Josefa
González, Albert Candela, Aina Martí, Pau Morey, Catalina
Gornals, Mariano Paredes, José Prieto, Isaac Buj i Vicenç Juan.

Palma, 14 de maig del 2008.
El director general d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió

Europea:
Jordi Bayona i Llopis.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 3914/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a viatges
als centres balears a l'exterior (II). (BOPIB núm. 40 de 9 de
maig del 2008).

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

S'han realitzat 4 viatges:

- Del 17 al 25 de novembre del 2007: Xile i part de les
comunitats d'Argentina. Les persones que hi viatjaren: Jordi
Bayona, Josefa González i Catalina Gornals.

- De l'1 al l'11 de febrer del 2008: Uruguai i l'altra part de les
comunitats d'Argentina (queda pendent la Casa Balear de Mar
del Plata). Les persones que hi viatjaren: Jordi Bayona, Josefa
González i Catalina Gornals.

- Del 29 d'abril al 5 de maig: Centenari de la Casa Balear de
Córdoba. Les persones que han viatjat són: Francesc Antich i
Oliver, Antoni Torres, Jordi Bayona, Gina Garcias, Josefa
González, Albert Candela, Aina Martí, Pau Morey, Catalina
Gornals, Mariano Paredes, José Prieto, Isaac Buj i Vicenç Juan.

- Del 30 de març al 6 d'abril del 2008: Cuba i Santo
Domingo. Les persones que han viatjat són: Jordi Bayona,
Josefa González i Pau Morey.

Palma, 14 de maig del 2008.
El director general d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió

Europea:
Jordi Bayona i Llopis.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 4046/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a peticions dels
pares de l'escola de Sa Graduada de Maó. (BOPIB núm. 41 de
16 de maig del 2008).

Pensa la Conselleria d'Educació atendre les peticions dels
pares de l'escola de Sa Graduada de Maó respecte de la seva
negativa de trasllat del colAlegi i reconversió de l'antic edifici
en escola d'adults?

La Conselleria d'Educació es va trobar un acord entre
l'escola Sa Graduada, l'Ajuntament de Maó, l'Escola d'Adults i
la Conselleria d'Educació mitjançant el qual l'actual edifici de
l'escola Sa Graduada seria ocupat per l'Escola d'Adults i Sa
Graduada es desplaçaria a un nou centre de dues línies (nou
centre a la Via de Ronda contemplat al Pla d'infraestructures).

D'altra banda, la superfície del colAlegi i la seva estructura
fan inviable l'adaptació a la normativa per a centre d'educació
infantil i primària.

La Conselleria d'Educació ha continuat amb els acords
presos i segueix amb el compromís adquirit.

Palma, 27 de maig del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Manteniment de la InterpelAlació RGE núm. 4383/08, per al

proper període de sessions. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de juny del 2008, conformement amb l'establert a l'article
151.3 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 5184/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i
accepta el manteniment de la interpelAlació esmentada, relativa
a mesures per tal d'estimular l'ocupació i l'estalvi familiar
(BOPIB núm. 42, de 23 de maig d'enguany) per al proper
període de sessions.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant ple per a les proposicions no de llei

RGE núm. 4528/08 i 4529/08.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de juny del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5185/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta que les
proposicions no de llei alAludides, amb tramitació davant la
Comissió d'Ordenació Territorial, relatives a signatura del
Conveni ferroviari i a convocatòria de les comissions de
seguiment dels convenis de carreteres dels anys 1998 a 2004,
respectivament (BOPIB núm. 43, de 30 de maig d'enguany)
siguin tramitades davant el Ple.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 45, de 13 de juny del
2008.

- Pàg. 1353. Bases del concurs del mèrits per a la provisió de la
plaça d'interventor del Parlament de les Illes Balears. Annex I.
On diu: Que reunesc les condicions requerides a les bases
primera i segona de la convocatòria publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears ...
Hi ha de dir: Que reunesc les condicions requerides a les bases
primera i segona de la convocatòria publicada en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears ...

On diu: Títol de llicencia/llicenciada en dret.
Hi ha de dir: Títol de llicenciat/llicenciada en dret.
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