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BB) RGE núm. 5522/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la gerent de
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BI) RGE núm. 5533/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent de
l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears a Formentera. 1411
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BQ) RGE núm. 5541/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent de Fires
i Congressos de Balears, SA a Formentera. 1412

BR) RGE núm. 5542/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent del
CDEIB a Formentera. 1412

BS) RGE núm. 5543/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la gerent del
Centre Balears Europa a Formentera. 1412

BT) RGE núm. 5544/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (I). 1412

BU) RGE núm. 5545/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (II). 1413

BV) RGE núm. 5546/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (III). 1413
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BX) RGE núm. 5547/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (IV). 1413

BY) RGE núm. 5548/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (V). 1413

BZ) RGE núm. 5549/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (VI). 1413

CA) RGE núm. 5550/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (VII). 1413

CB) RGE núm. 5551/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (VIII). 1413

CC) RGE núm. 5552/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (IX). 1414

CD) RGE núm. 5553/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (X). 1414

CE) RGE núm. 5554/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (XI). 1414

CF) RGE núm. 5555/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (XII). 1414

CG) RGE núm. 5556/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (XIII). 1414

CH) RGE núm. 5557/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades per la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia a Formentera (I). 1414

CI) RGE núm. 5593/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a delimitació de la reserva
marina d'Es Freus del parc natural de Ses Salines de Formentera. 1415

CJ) RGE núm. 5636/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a català com
a requisit o mèrit per treballar a la sanitat pública. 1415

CK) RGE núm. 5637/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
l'auditoria lingüística encarregada per la Conselleria de Salut. 1415

CL) RGE núm. 5639/08, 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. 1415

CM) RGE núm. 5643/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitut
del doctor Hervas com a cap de servei de Pediatria de l'hospital de Son Llàtzer. 1415

CN) RGE núm. 5644/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament
del cap de servei de pediatria de l'hospital de Son Llàtzer. 1415

CO) RGE núm. 5969/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllats de pacients
d'Eivissa i Formentera a l'hospital de referència a Mallorca per a sessions de radioteràpia des de l'any 2004. 1415

CP) RGE núm. 5970/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacients derivats
des de l'hospital de Can Misses a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario durant l'any 2006 i des del gener fins al juliol del 2007.

1416
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 5344/08, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a adopció d'un pla de contractació verda
del Govern de les Illes Balears. 1416

B) RGE núm. 5379/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de finançament sanitari. 1417

C) RGE núm. 5380/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc en relació amb les llistes d'espera. 1417

D) RGE núm. 5570/08, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a jornada de 65 hores setmanals.
1418

E) RGE núm. 5971/08, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús terapèutic del cànnabis. 1418

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 4271/07, presentada per l'Hble Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a zones madures a
Formentera. 1418

B) A la pregunta RGE núm. 3557/08, presentada per l'Hble Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a adquisició de s'Ermita.
1419

C) A la pregunta RGE núm. 3666/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Miquel F. Mayans i Serra, relativa a compra de finques.
1419

D) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 4033/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, relativa a musealització del Palau Oliver de Maó. 1419

E) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 4034/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, relativa a nou Conservatori de Música de Menorca. 1419

F) A la pregunta RGE núm. 4042/08, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a consultes d'atenció
primària suspeses. 1420

G) A la pregunta RGE núm. 4043/08, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a consultes d'atenció
primària programades. 1420

H) A la pregunta RGE núm. 4461/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Miquel F. Mayans i Serra, relativa a model trilingüe
a l'escola de La Mola de Formentera. 1420

I) A la pregunta RGE núm. 4466/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Miquel F. Mayans i Serra, relativa a pressupost de l'escola
pública de Sant Ferran de Formentera. 1420

J) A la pregunta RGE núm. 4687/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (I). 1421

K) A la pregunta RGE núm. 4688/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (II). 1421

L) A la pregunta RGE núm. 4689/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (III). 1421

M) A la pregunta RGE núm. 4690/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (IV). 1421

N) A la pregunta RGE núm. 4691/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (V). 1422

O) A la pregunta RGE núm. 4692/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (VI). 1422
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P) A la pregunta RGE núm. 4693/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (VII). 1422

Q) A la pregunta RGE núm. 4694/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (VIII). 1422

R) A les preguntes RGE núm. 4695/08 a 4697/08 i 4709/08, presentades per l'Hble Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá,
relatives a Fundació Balears a l'Exterior (IX, X, XI i XXIII). 1422

S) A la pregunta RGE núm. 4698/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (XII). 1422

T) A la pregunta RGE núm. 4699/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (XIII). 1423

U) A la pregunta RGE núm. 4700/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (XIV). 1423

V) A la pregunta RGE núm. 4701/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (XV). 1423

X) A la pregunta RGE núm. 4702/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (XVI). 1423

3.17. INFORMACIÓ

A) Escrit RGE núm. 5475/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de solAlicitud de convocatòria d'una sessió plenària
extraordinària amb determinat ordre del dia. 1424

B) Escrit RGE núm. 5477/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de solAlicitud de reunió urgent de la Junta de Portaveus per
tal que acordi la compareixença del president del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la Cambra. 1424

C) Convocatòria de sessió plenària extraordinària. 1424

4. INFORMACIONS

A) Adjudicació definitiva del contracte de subministrament de dos vehicles per a la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
1425

B) Nomenament d'uixer major del Parlament de les Illes Balears. 1425

C) Nomenament de viceuixer major del Parlament de les Illes Balears. 1426

D) Nomenament de personal eventual. 1426
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5294/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empresa dissenyadora de la nova gràfica de torns a SFM.
(Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5295/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de la nova gràfica de torns d'SFM. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5296/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment de contractació de l'empresa que ha dissenyat la
nova gràfica de torns d'SFM. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5297/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retards diaris del tren. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5313/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions del
projecte Life Posidònia a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5314/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions del
projecte Life Posidònia a Eivissa. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5315/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions a la
finca Sa Tanca d'allà dins de Formentera. (Mesa de 2 de juliol
del 2008).

RGE núm. 5316/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport
marítim entre Eivissa i Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5317/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions als
estanys de Ses Salines de Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5318/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a promoció
turística de Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5319/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compra de
finques públiques a Eivissa. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5482/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc fotovoltaic
a la Mola de Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5483/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges
turístics de vacances. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5484/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a places
turístiques hoteleres a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5485/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del
president del Govern a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5486/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del
conseller i/o d'alts càrrecs de la Conselleria de Presidència a
Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5487/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del
conseller i/o d'alts càrrecs de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5488/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del
conseller i/o d'alts càrrecs de la Conselleria de Turisme a
Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5489/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del
conseller i/o d'alts càrrecs de la Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5490/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
consellera i/o d'alts càrrecs de la Conselleria d'Educació i
Cultura a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5491/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del
conseller i/o d'alts càrrecs de la Conselleria de Medi Ambient
a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5492/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
consellera i/o d'alts càrrecs de la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5493/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del
conseller i/o d'alts càrrecs de la Conselleria d'Habitatge i
Obres Públiques a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).
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RGE núm. 5494/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
consellera i/o d'alts càrrecs de la Conselleria de Treball i
Formació a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5495/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
consellera i/o d'alts càrrecs de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5496/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
consellera i/o d'alts càrrecs de la Conselleria d'Interior a
Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5497/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del
conseller i/o d'alts càrrecs de la Conselleria d'Esports i
Joventut a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5498/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del
director general de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears a Formentera (I). (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5499/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent de la Fundació Balears a l'Exterior a Formentera.
(Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5500/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent de Bitel, SA a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5501/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de la Fundació IBIT a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5502/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de l'IBESTAT a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5503/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent de CAIB Patrimoni SA a Formentera. (Mesa de 2 de
juliol del 2008).

RGE núm. 5504/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
d'INESTUR a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5505/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent d'IBATUR a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5506/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de la Fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes
Balears a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5507/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de SITIBSA a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5508/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de l'IBISEC a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5509/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de l'Institut per a la convivència i l'èxit escolar a Formentera.
(Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5510/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de l'Institut de les qualificacions professionals a Formentera.
(Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5511/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent de COFUC a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5512/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
delegada territorial d'Educació d'Eivissa i Formentera a
Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5513/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de l'ib-salut a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5514/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
defensora dels usuaris del sistema sanitari públic a
Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5515/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears a
Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5516/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de l'IBANAT a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5517/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent d'Espais de la Natura Balear a Formentera. (Mesa de
2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5518/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental a
Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5519/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor a Formentera.
(Mesa de 2 de juliol del 2008).



1402 BOPIB núm. 47 - 4 de juliol del 2008

RGE núm. 5520/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent de l'Institut Balear de la Dona a Formentera. (Mesa de
2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5521/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5522/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència a
Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5523/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent de la Fundació d'Ajuda a la Reinserció de les Illes
Balears a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5524/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials
d'Eivissa i Formentera a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5529/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de l'Escola Balear de l'Esport a Formentera. (Mesa de 2 de
juliol del 2008).

RGE núm. 5530/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de la Fundació Illesport a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5531/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de l'Escola Balear de l'Administració Pública a Formentera.
(Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5532/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent de Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA a
Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5533/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les
Illes Balears a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5534/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent del FOGAIBA a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5535/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent de SEMILLA a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5536/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent de l'IBABSA a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5537/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent de l'IBAVI a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5538/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de Gestur Balear, SA a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

RGE núm. 5539/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent del SOIB a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5540/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de l'IDI a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5541/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
de Fires i Congressos de Balears, SA a Formentera. (Mesa de
2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5542/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites del gerent
del CDEIB a Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5543/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visites de la
gerent del Centre Balears Europa a Formentera. (Mesa de 2 de
juliol del 2008).

RGE núm. 5544/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(I). (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5545/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(II). (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5546/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(III). (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5547/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(IV). (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5548/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(V). (Mesa de 2 de juliol del 2008).
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RGE núm. 5549/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(VI). (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5550/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(VII). (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5551/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(VIII). (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5552/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(IX). (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5553/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(X). (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5554/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(XI). (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5555/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(XII). (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5556/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(XIII). (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5557/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades per la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia a Formentera (I). (Mesa de 2 de
juliol del 2008).

RGE núm. 5593/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a delimitació de la
reserva marina d'Es Freus del parc natural de Ses Salines de
Formentera. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5636/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
català com a requisit o mèrit per treballar a la sanitat pública.
(Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5637/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de l'auditoria lingüística encarregada per la Conselleria
de Salut. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5639/08, 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 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5643/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
substitut del doctor Hervas com a cap de servei de Pediatria de
l'hospital de Son Llàtzer. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5644/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cessament del cap de servei de pediatria de l'hospital de Son
Llàtzer. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5969/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllats de
pacients d'Eivissa i Formentera a l'hospital de referència a
Mallorca per a sessions de radioteràpia des de l'any 2004.
(Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5970/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacients
derivats des de l'hospital de Can Misses a la Policlínica
Nuestra Señora del Rosario durant l'any 2006 i des del gener
fins al juliol del 2007. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

Palma, a 2 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina empresa externa ha dissenyat la nova gràfica de torns
a partir del 14 de juny d'SFM?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Margarita Isabel Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost ha tingut la nova gràfica de torns elaborada per
una empresa externa per a SFM?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Margarita Isabel Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin procediment de contractació s'ha seguit per contractar
l'empresa externa que dissenya els torns del personal a SFM?

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Margarita Isabel Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els retards diaris del tren des del mes de
gener del 2008 fins al dia de remissió de la resposta? Indicau-ne
el motiu de cadascun.

Palma, a 16 de juny del 2008.
La diputada:
Margarita Isabel Cabrer i González.

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 són les actuacions del projecte Life Posidònia a
Formentera? En quin estat d'execució es troben aquestes
actuacions?

Palma, a 17 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.

Quines són les actuacions del projecte Life Posidònia a
Eivissa? En quin estat d'execució es troben aquestes actuacions?

Palma, a 17 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.

Ja s'ha coordinat la Conselleria de Medi Ambient del Govern
amb el Consell de Formentera per decidir quines actuacions es
duran a terme a la finca Sa Tanca d'allà dins de Formentera?
Quines seran aquestes actuacions? I el seu pressupost?

Palma, a 17 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.

A quins acords ha arribat la Conselleria de Mobilitat amb les
empreses navilieres per millorar l'oferta d'horaris en el transport
marítim entre Eivissa i Formentera?

Palma, a 17 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.

Llistat de les actuacions que es duran a terme als estanys de
Ses Salines de Formentera.

Palma, a 17 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.
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Llistat de les actuacions de promoció turística que realitzarà
el Consell de Formentera amb el finançament de l'IBATUR.

Palma, a 17 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.

Quines finques té pensat comprar el Govern de les Illes
Balears a Eivissa en aquesta legislatura?

Palma, a 17 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.

En quina situació es troba el projecte per instalAlar un parc
fotovoltaic a la Mola de Formentera? Què espera la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia per autoritzar o denegar aquesta
instalAlació d'energia renovable?

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants habitatges de vacances s'han autoritzat a
Formentera? Llistat dels titulars, la categoria, la ubicació i la
data de les autoritzacions.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.

Quantes places turístiques hoteleres hi ha autoritzades a
Formentera? Llistat dels titulars, la categoria, la ubicació i la
data de les autoritzacions.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.

Visites del president del Govern en aquesta legislatura a
Formentera i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.

Visites del conseller i/o d'alts càrrecs de la Conselleria de
Presidència a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.

Visites del conseller i/o d'alts càrrecs de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.



1406 BOPIB núm. 47 - 4 de juliol del 2008

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.

Visites del conseller i/o d'alts càrrecs de la Conselleria de
Turisme a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.

Visites del conseller i/o d'alts càrrecs de la Conselleria de
Mobilitat i Ordenació del Territori a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visites de la consellera i/o d'alts càrrecs de la Conselleria
d'Educació i Cultura a Formentera en aquesta legislatura i
agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.

Visites del conseller i/o d'alts càrrecs de la Conselleria de
Medi Ambient a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.

Visites de la consellera i/o d'alts càrrecs de la Conselleria
d'Afers Socials, Promoció i Immigració a Formentera en
aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel 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.

Visites del conseller i/o d'alts càrrecs de la Conselleria
d'Habitatge i Obres Públiques a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visites de la consellera i/o d'alts càrrecs de la Conselleria de
Treball i Formació a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visites de la consellera i/o d'alts càrrecs de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia a Formentera en aquesta legislatura
i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visites de la consellera i/o d'alts càrrecs de la Conselleria
d'Interior a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visites del conseller i/o d'alts càrrecs de la Conselleria
d'Esports i Joventut a Formentera en aquesta legislatura i
agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visites del director general de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visites de la gerent de la Fundació Balears a l'Exterior a
Formentera en aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites de la gerent de BITEL, SA a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites del gerent de la Fundació IBIT a Formentera en
aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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.

Visites del gerent de l'IBESTAT a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.
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Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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.

Visites de la gerent de CAIB Patrimoni, SA a Formentera en
aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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.

Visites del gerent d'INESTUR a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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.

Visites de la gerent d'IBATUR a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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.

Visites del gerent de la Fundació per al desenvolupament
sostenible de les Illes Balears a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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.

Visites del gerent de SITIBSA a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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.

Visites del gerent de l'IBISEC a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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.

Visites del gerent de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit
Escolar a Formentera en aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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.
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Visites del gerent de l'Institut de les Qualificacions
Professionals a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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.

Visites de la gerent del COFUC a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites de la delegada territorial d'Educació d'Eivissa i
Formentera a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites del gerent de l'ib-salut a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites de la defensora dels usuaris del sistema sanitari
públic a Formentera en aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites del gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de
les Illes Balears a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites del gerent de l'IBANAT a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites de la gerent d'Espais de la Natura Balear a
Formentera en aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Visites del gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites del gerent de l'Oficina de Defensa dels Drets del
Menor a Formentera en aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites de la gerent de l'Institut Balear de Dona a
Formentera en aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites del gerent de l'Agència de Cooperació Internacional
de les Illes Balears a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la
Dependència a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites de la gerent de la Fundació d'ajuda a la reinserció de
les Illes Balears a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites de la gerent del Consorci de recursos sociosanitaris
i assistencials d'Eivissa i Formentera a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 25 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Visites del gerent de l'Escola Balear de l'Esport a
Formentera en aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites del gerent de la Fundació Illesport a Formentera en
aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites del gerent de l'Escola Balear de l'Administració
Pública a Formentera en aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites de la gerent de Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, SA a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites del gerent de l'Institut de Recerca i Informació
Agrària i Pesquera de les Illes Balears a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites de la gerent del FOGAIBA a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites de la gerent de SEMILLA a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites de la gerent de l'IBABSA a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Visites de la gerent de l'IBAVI a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites del gerent de Gestur Balear, SA a Formentera en
aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites de la gerent del SOIB a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites del gerent de l'IDI a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites del gerent de Fires i Congressos de Balears, SA a
Formentera en aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites del gerent del CDEIB a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

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

Visites de la gerent del Centre Balears Europa a Formentera
en aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)
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.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Presidència i per les seves empreses públiques,
consorcis i fundacions l'any 2007 a l'illa de Formentera,
indicant-ne la persona física o jurídica objecte de la subvenció,
l'import i la finalitat.
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Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU)
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.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i per les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2007 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)
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.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Turisme i per les seves empreses públiques,
consorcis i fundacions l'any 2007 a l'illa de Formentera,
indicant-ne la persona física o jurídica objecte de la subvenció,
l'import i la finalitat.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)
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.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i per les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2007 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)
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.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Educació i Cultura i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2007 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)
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.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Salut i Consum i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2007 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)
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.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Medi Ambient i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2007 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB)
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.
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Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i per les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2007 a
l'illa de Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica
objecte de la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)
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.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques i per les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2007 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)
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.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Treball i Formació i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2007 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)
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.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2007 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)
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.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Interior i per les seves empreses públiques,
consorcis i fundacions l'any 2007 a l'illa de Formentera,
indicant-ne la persona física o jurídica objecte de la subvenció,
l'import i la finalitat.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG)
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.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Esports i Joventut i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2007 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)
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.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i per les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2007 a l'illa de
Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte de
la subvenció, l'import i la finalitat.

Palma, a 26 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CI)
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 quin termini té previst la Conselleria d'Agricultura i
Pesca retirar els pilons que marquen la delimitació de la reserva
marina d'Es Freus de Ses Salines de Formentera?

Palma, a 27 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Miquel Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)
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.

Atesa la resposta rebuda a la pregunta amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 3569/08, pot concretar el conseller
de Salut i Consum si creu que el català ha de ser un requisit o un
mèrit per treballar a la sanitat balear?

Palma, a 26 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CK)
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.

Atesa la resposta rebuda a la pregunta amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 3571/08, i encara que no hagi
conclòs l'auditoria, pot concretar el conseller quin cost té previst
l'auditoria i a càrrec de quina partida pressupostària va?

Palma, a 26 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CL)
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.

Atesa la resposta rebuda per part del conseller de Salut a la
pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 3566/08,
es ratifica el conseller en el sentit que no sap en aquests
moments o no té cap aproximació del cost del soterrament de la

planta de serveis de l'hospital de Son Espases? En cas contrari,
pot indicar-ne el cost?

Palma, a 16 d'abril del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CM)
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.

Qui ha substituït el doctor Hervas a la plaça de cap de servei
de Pediatria de l'hospital de Son Llàtzer després de la seva
destitució?

Palma, a 26 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CN)
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 motius han fonamentat el cessament del cap de servei
de Pediatria de l'hospital de Son Llàtzer, Sr. Juan Hervas
Palazón? En cas que es fonamentin en la pèrdua de confiança,
indicau-ne els motius que l'han motivada.

Palma, a 26 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CO)
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 nombre total de trasllats de pacients d'Eivissa i
Formentera a l'hospital de referència a Mallorca per rebre
sessions de radioteràpia des de l'any 2004?

Palma, a 30 de juny del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CP)
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 nombre de pacients derivats des de l'hospital de
Can Misses a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario durant
l'any 2006 i des del gener fins al juliol de l'any 2007?

Palma, a 30 de juny del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5344/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a adopció d'un pla de
contractació verda del Govern de les Illes Balears. (Mesa de
2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5379/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de finançament sanitari. (Mesa de 2 de juliol
del 2008).

RGE núm. 5380/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de xoc en relació amb les llistes d'espera. (Mesa
de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5570/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a jornada de 65 hores
setmanals. (Mesa de 2 de juliol del 2008).

RGE núm. 5971/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ús terapèutic del cànnabis. (Mesa de 2 de juliol del
2008).

Palma, a 2 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

L’any 2003 la Unió Europea (a través de la Comunicació
sobre política integrada de productes de la comissió, aprovada
el juny de 2003) animava els estats membres a “elaborar i posar
a disposició del públic plans d’acció per a l’ecologització de la
seva contractació pública”. Posteriorment, la revisió de
l’Estratègia de la Unió Europea per a un desenvolupament
sostenible, de l’any 2006, va incorporar l’objectiu “d’assolir per
a l’any 2010, al conjunt de la Unió Europea, un nivell mitjà de

contractació pública ecològica igual al que han assolit fins ara
els estats membres que més hi han excelAlit”. En aquest context,
el Consell de Ministres de l’Estat espanyol ha aprovat (Ordre
PRE/116/2008, BOE 31 de gener) el Pla de contractació pública
verda de l’Administració General de l’Estat, els seus
organismes públics i les entitats gestores de la Seguretat Social.
Aquest pla desenvolupa també la nova Llei 30/2007, de
contractes del sector públic, que contempla la possibilitat que
les administracions introdueixin consideracions de tipus social
i ambiental en les seves contractacions.

El Pla de contractació verda de l’Administració central de
l’Estat introdueix mesures i objectius per avançar en la
incorporació de criteris ambientals en la contractació pública.
Així, als sectors de construcció i de manteniment, s’han de
contemplar l’estalvi energètic, l’estalvi d’aigua i les millores
ambientals a la rehabilitació i manteniment d’edificis; al sector
de transport, la reducció del consum de combustibles fòssils i la
disminució de la contaminació generada pels vehicles; al sector
energètic, l’estalvi i l’eficiència; al sector dels equipaments
d’oficina, l’estalvi energètic i la utilització de paper reciclat; al
sector de les publicacions, la utilització de paper reciclat i la
substitució de publicacions en paper per publicacions
electròniques; al sector del mobiliari, la utilització de fusta legal
i procedent d’explotacions sostenibles; al sector de neteja, la
utilització de paper reciclat i la recollida selectiva de residus; i
a l’organització d’esdeveniments, les facilitats per al transport
públic i la recollida de residus.

L’esforç perquè les polítiques públiques de contractació
contribueixin als objectius del desenvolupament sostenible
correspon al conjunt de la societat i, en l’àmbit de
l’administració, no pot recaure només sobre l’Administració
central. Les administracions autonòmiques i les locals també hi
han de contribuir i han d’adoptar polítiques públiques tendents
a un model de sostenibilitat. En aquest sentit, és necessària
l’adopció de plans de contractació verda anàlegs a l’aprovat per
l’Administració central.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds presenta la següent 

Proposta d’acord

1.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar un pla de contractació verda del Govern
de les Illes Balears i dels seus organismes públics que inclogui
mesures i objectius per avançar en la inclusió de criteris
ambientals en les contractacions públiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l’adopció de plans de contractació verda
a les diferents institucions locals i insulars de les Illes Balears.

Palma, a 20 de juny del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atès que necessitem millora del finançament sanitari per a
les nostres illes, entre d’altres perquè hem tingut un increment
de població extraordinari i per l’increment dels costs sanitaris
per la insularitat.

Atès que a aquestes variables hem d’afegir que
afortunadament les Illes Balears segueixen rebent molta
població turista, tant nacional com estrangera, que consumeix
recursos sanitaris, tant assistencials com de medecines, i que el
fons de cohesió creat per compensar aquesta població flotant
que actualment rep la comunitat de les Illes Balears es
manifestament insuficient per finançar aquest cost.

Atès que, si bé de la Conferència de presidents Balears va
veure incrementat el finançament, però no en la mesura
necessària per cobrir les seves necessitats, com ho demostra que
encara som la comunitat pitjor finançada de tot l’Estat, molt per
davall de la mitjana de finançament per habitant.

Atès que existeix una pràctica unanimitat en l’opinió que les
Illes Balears necessiten una millora de finançament sanitari.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a millorar el finançament sanitari que rep la comunitat
autònoma de les Illes Balears i adequar-lo a l’increment de
població i a les necessitats de finançament derivades de la
insularitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dotar suficientment i distribuir el fons de cohesió per tal de
contemplar el finançament total del cost sanitari que genera a
les nostres illes la població flotant que rebem.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
realitzar totes les gestions necessàries per tal de dur a terme el
disposat als punts anteriors.

Palma, a 20 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atès que segons les darreres dades ofertes per la Conselleria
de Salut a finals del mes de març hi havia més de 12.000
pacients pendents de ser operats, una xifra que no se superava
des de l’any 2003.

Atès que en un any, comparant les dades del mes de març de
2007, el temps d’espera dels pacients per ser operats s’ha
incrementat en deu dies i la llista d’espera quirúrgica ha
augmentat més del 15% i que en un any el nombre de persones
que superen els tres mesos d’espera ha passat del 18% al 26%
i ja han començat a aparèixer pacients amb més de sis mesos
d’espera quirúrgica.

Atès que la Conselleria de Salut i Consum encara no ha
informat de les dades de les llistes d’espera quirúrgica dels
mesos d’abril i maig -tot i existir una obligació parlamentària de
fer-ho- ni, després d’un any de legislatura, de les dades de la
llista d’espera per a consultes externes i de proves de diagnosi.

Atès que des de fa anys la informació sobre llistes d’espera
quirúrgica es venia oferint, per mandat parlamentari, igual que
la informació sobre la llista d’espera de consultes externes i de
proves de diagnosi, amb la finalitat de mantenir la transparència
en la gestió de la informació.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a iniciar un pla de xoc contra les llistes d’espera sanitàries
amb una partida econòmica adient per tal d’evitar el seu
constant augment.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a fer públiques les dades sobre llista d’espera
quirúrgica, de consultes externes i proves de diagnosi, cada tres
mesos, mitjançant la pàgina web de l’Ib-salut.

Palma, a 20 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

La directiva de temps de treball aprovada pels ministres de
Treball europeus, pendent de votació en el Parlament europeu,
autoritza un allargament de la jornada laboral molt per sobre de
les 48 hores setmanals.

D’acord amb aquest projecte de directiva, els estats
membres podran modificar la seva legislació i permetre que els
treballadors arribin a acords individuals amb els seus empresaris
sobre la durada de la jornada fins a un màxim de 60 hores
setmanals en els casos generals i de 65 en els casos especials,
com serveis sanitaris. Aquest temps es computa com a temps
mitjà durant tres mesos, la qual cosa significa que les jornades
podran arribar a les 78 hores.

L’adopció d’aquesta mesura significa un greu pas enrere en
les conquestes socials de l’Estat del benestar que repercutirà de
manera molt negativa en la qualitat de vida de les treballadores
i els treballadors i dificultarà encara més la conciliació entre la
vida laboral i personal. Aquest fet pot suposar un notable
desgast en la construcció d’una Europa social.

Per tot això, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds presenta al ple de la Cambra els següents

Acords

1. El Parlament de les Illes Balears es manifesta contrari al
projecte de directiva de temps de treball aprovada pels ministres
de Treball europeus i insta el Parlament europeu que rebutgi la
directiva que autoritza a elevar el nombre d’hores de la setmana
laboral vigent.

2. El Parlament de les Illes Balears traslladarà aquests
acords a les presidències del Govern de les Illes Balears, del
Govern de l’Estat, del Congrés dels Diputats i del Parlament
europeu.

Palma, a 27 de juny del 2008.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Al llarg de la història, la humanitat ha emprat diverses
substàncies per curar malalties o palAliar els sofriments produïts
per aquestes.

Entre aquestes substàncies hi trobam el cànnabis, una de les
més antigues i usada en diferents cultures, entre elles la nostra,
i que va tenir un ús terapèutic, fins i tot a la medicina oficial fins
els anys 30, en els quals va ser prohibida als Estats Units per
diverses raons, cap d’elles de caràcter científic o mèdic i,
posteriorment, es va estendre aquesta prohibició a la resta de
països occidentals.

Molt recentment, atenent una demanda social, s’han dut a
terme diversos estudis per tal de comprovar la seva efectivitat
en el tractament dels efectes secundaris produïts per diferents
malalties, com pot ser la sida, el càncer, el glaucoma, etc.

Atès que aquests estudis han donat uns resultats
elevadament positius en la millora de la qualitat de vida dels
pacients que han estat medicats amb extracte del cànnabis.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les actuacions necessàries per tal que, a la
major brevetat possible, els facultatius que exerceixen a la
nostra comunitat autònoma puguin administrar cànnabis en les
formes que creguin convenients i que sigui més beneficioses per
als pacients.

Palma, a 24 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 4271/07, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a zones
madures a Formentera. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre de
2007).

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

Tot i que hi ha zones clarament diferenciades a l'illa de
Formentera com a més madures des del punt de vista turístic (Es
Pujols), aquesta conselleria té clar que la maduresa del turisme
a tota la comunitat és una realitat inqüestionable i, per tant, el
que s'ha de desenvolupar són polítiques de renovació,
modernització, augment de la qualitat, recerca de nous
productes, implementació de noves estratègies de promoció,
aplicades a tots els indrets d'aquesta illa, de forma constant i
continua i no tan sols a zones determinades.



BOPIB núm. 47 - 4 de juliol del 2008 1419

Palma, 14 de gener de 2007.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 3557/08, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a adquisició de
s'Ermita. (BOPIB núm. 38 de 25 d'abril de 2008).

Té previst el Govern de les Illes Balears adquirir l'espai
natural de S'Ermita en el terme municipal de Ferreries?

En data 28 de maig de 2007, en virtut de l'acord del Consell
Directiu d'Espais de Natura Balear de 29 de març de 2007, es va
formalitzar el contracte de promesa de compra-venda entre
l'empresa pública Espais de Natura Balear i els propietaris de
l'anomenada "Marina de Son Granot" en el terme municipal de
Ferreries de Menorca.

La clàusula tercera de l'esmentat contracte disposa que el
contracte de compra-venda es formalitzarà en el termini màxim
de 6 mesos, a comptar des del compliment de totes i cada una de
les clàusules que figuren en el "Conveni entre l'Ajuntament de
Ferreries i la propietat de la finca rústica anomenada la Marina
de s'Ermita (polígon 5, parcelAla 1 de Ferreries), en relació a
l'adquisició d'aquests terrenys per part de la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les  Illes Balears.

El conveni entre l'Ajuntament de Ferreries i la propietat de
la Marina de s'Ermita estableix que la venda de la finca al
Govern de les Illes Balears es farà efectiva quan s'hagi aprovat
definitivament la revisió del Pla  General d'Ordenació Urbana
de Ferreries i una vegada que l'ajuntament hagi concedit la
llicència de segregació d'una zona de la finca.

Per l'exposat anteriorment, encara no s'ha formalitzat la
compra-venda de la Marina de s'Ermita, atès que resten
pendents de complir les condicions estipulades en el conveni
abans esmentat.

Palma, 7 de maig de 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 3666/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Miquel F. Mayans i Serra, relativa a compra de
finques. (BOPIB núm. 39 de 2 de maig de 2008).

Quines finques té pensades comprar el Govern de les Illes
Balears a Formentera aquesta legislatura?

En contestació a la pregunta, s'ha de recordar que, tal i com
es va assenyalar a la compareixença del conseller davant la
Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament, la prioritat
d'adquisició de finques, de conformitat amb el que s'acordà amb
el Ministeri de Medi Ambient, és les que tenguin uns elevats
valors naturals o finques que estiguin en risc d'urbanització. Tot
això sempre que hi hagi acord amb els propietaris, ja que en tot
cas es tracta de compres no d'expropiacions.

Per tant, la intenció del Govern és proposar al Ministeri de
Medi Ambient la compra de finques que compleixin aquests
requisits, a qualsevol de les Illes Balears, sempre que s'arribi a
un acord amb els propietaris.

Palma, 27 de maig de 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4033/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a musealització del
Palau Oliver de Maó. (BOPIB núm. 41 de 16 de maig de 2008).

En quina situació es troba actualment el projecte de
musealització del Palau Oliver de Maó?

En referència al projecte del futur Centre d'Art de Can
Oliver, en aquests moments s'estan ultimant les bases dels
concursos d'idees per fer la convocatòria pública en els pròxims
mesos.

La idea és que abans de finals d'any el concurs s'hagi resolt
per tal de procedir a la posterior contractació de redacció del
projecte de rehabilitació arquitectònic i museogràfic, en funció
dels resultats del concurs.

El Centre d'Art de Can Oliver funcionarà a través de la
Fundació de Can Oliver que es va aprovar l'any 2007. El mes de
febrer de 2008 es va elevar escriptura pública i s'està a l'espera
de què la notaria comuniqui la seva inscripció al Registre de
Fundacions.

Palma, 23 de juny de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4034/08, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a nou Conservatori de
Música de Menorca. (BOPIB núm. 41 de 16 de maig de 2008).

En quina situació es troba actualment el projecte del nou
Conservatori de Música de Menorca?

El Pla d'Infraestructures de la Conselleria d'Educació i
Cultura preveu, per a l'any 2009, la construcció d'un nou
Conservatori de Música a Maó.

Actualment s'està redactant el plec de condicions per
adjudicar l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de
la Sala Augusta de Maó.
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Palma, 19 de juny de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 4042/08, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
consultes d'atenció primària suspeses. (BOPIB núm. 41 de 16
de maig de 2008).

Quin és el nombre de consultes d'atenció primària suspeses
per les vagues convocades a les Illes Balears pel Sindicat
Metge? Indicau el centre i les dades.

Gerència A. P. Mallorca Consultes suspeses
3 de març 2008 388
4 de març 2008 399
22 d'abril 2008 335
23 d'abril 2008 348
24 d'abril 2008 343

Gerència A. P. Eivissa Consultes suspeses
3 de març 2008 19
4 de març 2008 26
12 de març 2008 21
22 d'abril 2008 25
23 d'abril 2008 20
24 d'abril 2008 15
28 d'abril 2008 20

Gerència A. P. Menorca Consultes suspeses
3 de març 2008 5
4 de març 2008 3
12 de març 2008 9
22 d'abril 2008 1
23 d'abril 2008 1
24 d'abril 2008 1
25 d'abril 2008 2
28 d'abril 2008 1

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

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 4043/08, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
consultes d'atenció primària programades. (BOPIB núm. 41 de
16 de maig de 2008).

Quin és el nombre de consultes d'atenció primària
programades per les vagues convocades a les Illes Balears pel
Sindicat Mèdic? Indicau el centre i les dades.

Gerència A. P. Mallorca Consultes suspeses
3 de març 2008 522
4 de març 2008 522
22 d'abril 2008 522
23 d'abril 2008 522
24 d'abril 2008 522

Gerència A. P. Eivissa Consultes suspeses
3 de març 2008 63
4 de març 2008 63
12 de març 2008 63
22 d'abril 2008 63
23 d'abril 2008 63
24 d'abril 2008 63
28 d'abril 2008 63

Gerència A. P. Menorca Consultes suspeses
3 de març 2008 52
4 de març 2008 52
12 de març 2008 52
22 d'abril 2008 52
23 d'abril 2008 52
24 d'abril 2008 52
25 d'abril 2008 52
28 d'abril 2008 52

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

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 4461/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Miquel F. Mayans i Serra, relativa a model
trilingüe a l'escola de La Mola de Formentera. (BOPIB núm.
43 de 30 de maig de 2008).

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

Ens consta que durant el curs escolar 2007-2008 l'escola
pública El Pilar de Formentera ha aplicat el model
d'ensenyament trilingüe (regulat pel Decret 52/2006, de 16 de
juny, sobre mesures per fomentar la competència lingüística en
llengües estrangeres dels alumnes dels centres no universitaris
de les Illes Balears sostinguts amb fons públics i recentment
derogat Decret 67/2008, de 6 de juny) a l'escola, impartint
l'assignatura de plàstica en anglès infantil (3 i 5 anys) i a 1r, 2n
i 3r de Primària.

Palma, 23 de juny de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 4466/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Miquel F. Mayans i Serra, relativa a pressupost
de l'escola pública de Sant Ferran de Formentera. (BOPIB
núm. 43 de 30 de maig de 2008).
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Quin serà el pressupost de la nova escola pública que
construirà el Govern de les Illes Balears a Formentera?

El Pla d'Infraestructures de la Conselleria d'Educació i
Cultura preveu un pressupost d'1.200.000 euros per a la
construcció del nou centre a l'illa de Formentera, tot i que s'ha
de tenir en compte que hi haurà un increment, ja que es va
pressupostar dins l'any 2007 i la construcció es farà efectiva
l'any 2009. I a part, cal tenir present que a aquest pressupost
també s'haurà d'incrementar un 20% el cost per tractar-se de
Formentera.

Palma, 19 de juny de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 4687/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació
Balears a l'Exterior (I). (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de 2008).

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

Una tramitació correcta, ajustada a les previsions de la
convocatòria. Totes les eventualitats sorgides durant el
procediment han estat solucionades i corregides amb la major
celeritat possible per la gerent de la Fundació, responsable del
procediment.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 4688/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació
Balears a l'Exterior (II). (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de
2008).

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

Es va encarregar un informe als serveis jurídics del Govern.
Informe que és rigorós i fet exclusivament des de la perspectiva
jurídica i professional. Totes les actuacions procedimentals
registrades en el procés de selecció de personal han estat
conformes a dret.

Del substrat analític de l'informe es pot, perfectament,
concloure que per damunt de tot sempre hi ha hagut una
autèntica voluntat de respecte a la normativa per part de tots els
intervinents en el procediment. En tot cas, el resultat final és
únic, clar i contundent: ha estat un procés de selecció conforme
a dret.

La Conselleria d'Interior, després d'haver analitzat tot el
procés de selecció ha emès un informe favorable per a la
contractació de les persones seleccionades i així ho posava per
escrit el passat 14 d'abril.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 4689/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació
Balears a l'Exterior (III). (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de
2008).

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 de 2007 i que s'han
presentat a la convocatòria per a personal fix, del 15 de
novembre de 2007, optant a una sola categoria de les tres
ofertes, hagin obtingut les places a concurs?

És una opció personal dels interessats que es presenten a la
convocatòria per a una o més categories de les tres ofertes.
Moltes altres persones només varen presentar una solAlicitud.

Per altra banda, es pot entendre que les persones que
treballen a la Fundació demostrin més interès en les places que
es convoquen.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 4690/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació
Balears a l'Exterior (IV). (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de
2008).

Considera el Sr. Conseller de Presidència una actuació
correcta, 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 de 2007, enlloc d'anulAlar la pregunta, es diu la
resposta? Es va incorporar qualcú més al tribunal per adoptar
aquesta decisió?

És absolutament fals que es digués la resposta. Durant la
realització de l'exercici es detectà que a les proves hi havia un
error de numeració (exemple: a, b, b, c; enlloc de: a, b, c, d). Un
cop detectat es comunica als presents que s'ha de corregir la
numeració per tal d'evitar confusió, però en cap cas es diu quina
és la resposta correcta, tal com explícita l'acta, o com pot
corroborar qualsevol dels examinadors assistents. 

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.



1422 BOPIB núm. 47 - 4 de juliol del 2008

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 4691/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació
Balears a l'Exterior (V). (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de
2008).

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

Les proves varen ser confeccionades pel tribunal.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 4692/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació
Balears a l'Exterior (VI). (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de
2008).

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

Es va fer una prova per a cada una de les categories
convocades.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 4693/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació
Balears a l'Exterior (VII). (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de
2008).

Pot informar el Sr. Conseller de Presidència de 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 de 2007?

Els exàmens es varen acabar de confeccionar el mateix dia
que es varen iniciar les proves.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 4694/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació
Balears a l'Exterior (VIII). (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de
2008).

Pot informar el Sr. Conseller de Presidència si ha estat
possible que qualcú aliè al tribunal va poder 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 de 2007?

Única i exclusivament els membres del tribunal coneixien
les proves de la primera fase eliminatòria. Ningú va tenir
informació privilegiada a la convocatòria per a personal fix del
15 de novembre de 2007.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
R)

A les preguntes RGE núm. 4695/08 a 4697/08 i 4709/08,
presentades per l'Hble Sr. Diputat José María Rodríguez i
Barberá, relatives a Fundació Balears a l'Exterior (IX, X, XI
i XXIII). (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de 2008).

Era el 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, que
va ser contractada a la Fundació quan ja era públic aquest
vincle sentimental, 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 de 2007 i el Sr. President de la Fundació?
Considera que si la relació sentimental entre una treballadora
de la Fundació, que també participava a la convocatòria de
personal fix de 15 de novembre de 2007 i el President de la
Fundació, aquesta informació era coneguda per qualque alt
càrrec de la conselleria o la Fundació i vostè no va ser
informat, no es va actuar correctament?

Les qüestions referents a la vida privada formen part de la
intimitat de les persones, que sempre s'ha de respectar, en la
mesura que així es determina per l'ordenament jurídic.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 4698/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació
Balears a l'Exterior (XII). (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de
2008).

Té coneixement el Sr. Conseller de Presidència de per
quins motius no es varen fixar nivells de català a cada una de
les places, a la convocatòria per a personal fix del 15 de
novembre de 2007?

El català es va tenir en compte com a mèrit. Aquesta decisió
es va prendre per agilitar el procés economitzant el major temps
possible, atès que els contractes interins vigents ja comptaven
amb 18 mesos.
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Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 4699/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació
Balears a l'Exterior (XIII). (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de
2008).

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

Es suprimeix aquest mínim atès que la valoració de mèrits
no és una prova d'aptitud i conseqüentment no pot suposar
l'eliminació dels candidats. Al no ser una fase eliminatòria, no
es podia establir un mínim tal com ens va indicar la Conselleria
d'Interior.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 4700/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació
Balears a l'Exterior (XIV). (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de
2008).

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

El termini previst per a l'inici de les proves no es va indicar
i Interior tampoc ens va fer cap alAlegació al respecte. En
qualsevol cas les proves es varen realitzar tres mesos després de
la publicació de la convocatòria i es varen comunicar les dates
en temps i forma. El temps transcorregut des de la publicació
fins la data de l'examen i la comunicació correcta garanteix la
no discriminació de cap tipus, ni indefensió per cap dels
aspirants.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 4701/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació
Balears a l'Exterior (XV). (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de
2008).

Qui a judici del Sr. Conseller de Presidència és el
responsable a cada una de les seleccions del personal interí
realitzada per la Fundació Balears a l'Exterior des de l'octubre
de 2007, allà on segons l'informe aportat per vostè al
Parlament no figura la resolució de requisits dels aspirants, no
s'estableixen elements de valoració, no se fixa el procediment
de selecció, la comissió de selecció no signa ni els mèrits ni
l'entrevista?

La responsable dels processos de selecció del personal interí
és la gerent de la Fundació. L'informe no assenyala aquestes
deficiències a cap dels processos de selecció del personal interí.
En tot cas, es referia a processos de selecció de personal laboral
per obra i servei, si bé als anuncis de premsa allà on es va
publicar l'oferta es determinen els requisits dels candidats i la
valoració dels mèrits.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 4702/08, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a Fundació
Balears a l'Exterior (XVI). (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de
2008).

Per quin motiu entén el Sr. Conseller de Presidència, que
el 21 de maig de 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 són els antics que no
estan en vigor?

Per motiu d'estructuració de la pàgina web, aquesta no
estava actualitzada, l'actualització no només afecta els estatuts
sinó a molts d'altres aspectes. Els nous estatuts es varen fer en
document públic i es varen presentar davant el Registre de
Fundacions.

El passat 30 de maig va ser notificada a la Fundació la
resolució d'inscripció de la modificació del Patronat i de la
modificació dels estatuts.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Escrit RGE núm. 5475/08, presentat pel Grup Parlamentari

Popular, de solAlicitud de convocatòria d'una sessió plenària
extraordinària amb determinat ordre del dia. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juliol del 2008, conformement amb l'establert als articles
61.2, 92.2 i 95 del Reglament de la Cambra, i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit la solAlicitud de
convocatòria de sessió plenària extraordinària per al debat i
l'aprovació, si pertoca, de les iniciatives següents:

Punt primer. InterpelAlació RGE núm. 5241/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a la situació econòmica i de
l'ocupació a les Illes Balears.
Punt segon. Proposicions no de llei:
- RGE núm. 4529/08, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a convocatòria de les comissions de seguiment
dels convenis de carreteres dels anys 1998 i 2004.
- RGE núm. 4528/08, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a signatura del conveni ferroviari.

La Mesa, consegüentment, acorda de sotmetre amb caràcter
immediat a la consideració de la Junta de Portaveus la fixació
de l'ordre del dia de la sessió de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, en manifesta la conformitat respecte de la
convocatòria de la Diputació Permanent per al proper dia 29 de
juliol amb un únic punt de l'ordre del dia consistent en l'adopció
d'acord en relació amb la solAlicitud de ple extraordinari de què
es tracta.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Escrit RGE núm. 5477/08, presentat pel Grup Parlamentari

Popular, de solAlicitud de reunió urgent de la Junta de
Portaveus per tal que acordi la compareixença del president
del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la Cambra. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de juliol del 2008, admet a tràmit l'escrit esmentat, de
solAlicitud de reunió urgent de la Junta de Portaveus per tal que
acordi la compareixença del president del Govern de les Illes
Balears davant el Ple de la Cambra, per tal d'informar sobre la
greu situació econòmica actual a les Illes Balears i les mesures
que ha adoptat i pensa adoptar per tal de palAliar-la.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears en
sessió del mateix dia n'adopta, conformement amb l'establert a
l'article 176 del Reglament de la Cambra, acord negatiu.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Convocatòria de sessió plenària extraordinària. 

Atesa la solAlicitud de convocatòria de ple extraordinari,
presentada pel Govern de les Illes Balears (RGE núm. 5527/08
i 5579/08), admesa per la Mesa de la cambra en sessió de dia 2
de juliol del 2008, la Junta de Portaveus, en sessió del mateix
dia, n'acordà la fixació de l'ordre del dia conformement amb
l'acord adoptat pel Consell de Govern per a la sessió solAlicitada,
la convocatòria de la qual anuncià la Presidència per al proper
dia 29 de juliol.

La Mesa acordà, a més, d'habilitar els dies necessaris per tal
que es pugui procedir a la convocatòria i a la tramitació de què
es tracta.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

SolAlicitud de compareixença RGE núm. 5527/08, presentada
pel president del Govern de les Illes Balears.

"D'acord amb el que preveu l'article 176 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, us solAlicit que faceu els tràmits
que corresponguin per a la meva compareixença davant Ple per
informar sobre la situació econòmica actual a les Illes Balears.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i perquè
tengui els efectes pertinents.

Palma, 26 de juny del 2008.
El president:
Francesc Antich i Oliver."

Acord del Consell de Govern de solAlicitud de convocatòria
de sessió extraordinària, RGE núm. 5579/08

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern de
les Illes Balears, 

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern de les Illes Balears, a la sessió de
dia 27 de juny del 2008, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:

Acord de solAlicitud al Parlament de les Illes Balears de
convocatòria de sessió extraordinària

A proposta del president, el Consell de Govern adopta
l'acord següent:
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"SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears, de conformitat
amb el que disposen el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article
45 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i l'apartat 2 de
l'article 61 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, la
convocatòria d'una sessió extraordinària per tractar l'ordre del
dia que es determina a continuació:

• Compareixença a petició pròpia del president del Govern de
les Illes Balears per informar sobre la situació econòmica
actual a les Illes Balears (RGE del Parlament de les Illes
Balears núm. 5527/08)."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

Palma, 27 de juny de 2008.
El secretari del Consell de Govern.
Vist i plau, el president.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Adjudicació definitiva del contracte de subministrament de

dos vehicles per a la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S’anuncia l'adjudicació definitiva següent d’un contracte de
subministrament:

1. Entitat adjudicadora:
Parlament de les Illes Balears.
Núm exp. 1/2008.

2. Objecte del contracte:
Subministrament de dos vehicles per a la Mesa del

Parlament de les Illes Balears.
Tipus de contracte: Subministrament
Butlletins Oficials i dates de publicació de l’anunci de licitació:
BOPIB núm. 36 de 11/04/2208 i BOIB núm. 51 de 15/04/2008.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: ordinària
Procediment: obert.
Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació:
Import total:  130.000,00 i amb l’IVA inclòs.

5. Adjudicació:
Data: 14 de maig de 2008.
Contractista:  AWAUTO,SL.
Import total:  117.030,20 i

Palma, a  30 de maig de 2008
El lletrat oficial major,
Lluís Isern i Estela.

Ordre de Publicació

B)
Nomenament d'uixer major del Parlament de les Illes

Balears.

Resolució de Presidència

Atès que la Mesa de la Cambra, en sessió celebrada dia 11
de juny del 2008, aprovà la convocatòria per cobrir per lliure
designació la plaça d’uixer major del Parlament de les Illes
Balears.

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 45, de 13 de juny del 2008, es publicaren les bases
de la convocatòria per cobrir la plaça d’uixer major del
Parlament de les Illes Balears, pel sistema de lliure designació.

Atès que el lletrat oficial major, mitjançant escrit de dia 1 de
juliol del 2008, proposa a la Mesa el nomenament del Sr.
Miquel Pastor i Sastre, funcionari en actiu del cos d’uixers, com
a uixer major.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
dia 2 de juliol del 2008, ratificant la proposta del lletrat oficial
major, en ús de les facultats previstes als articles 15 i 55 de
l’Estatut del Personal al servei del Parlament de les Illes
Balears,  

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Miquel Pastor i Sastre com a uixer major del
Parlament de les Illes Balears, pel sistema de lliure designació,
amb efectes econòmics i administratius des del dia 1 de juliol
del 2008.

2. El cessament de l’anterior com a viceuixer major del
Parlament de les Illes Balears, amb efectes econòmics i
administratius a partir de dia 30 de juny del 2008.

3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
 
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la data de notificació de
la present resolució, d’acord amb el que es disposa a la Llei
30/1992, de dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.C i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de
la data de notificació de la present resolució.

5. Que a l’acta de presa de possessió de la plaça d’uixer major,
s’hi farà constar que els efectes econòmics i administratius seran
des de dia 1 de juliol del 2008.

A la seu del Parlament, a 3 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

C)
Nomenament de viceuixer major del Parlament de les Illes

Balears.

Resolució de Presidència

Atès que la Mesa de la Cambra, en sessió celebrada dia 11
de juny del 2008, aprovà la convocatòria per cobrir per lliure
designació la plaça de viceuixer major del Parlament de les Illes
Balears.

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 45, de 13 de juny del 2008, es publicaren les
bases de la convocatòria per cobrir la plaça de viceuixer major
del Parlament de les Illes Balears, pel sistema de lliure
designació.

Atès que el lletrat oficial major, mitjançant escrit de dia 1 de
juliol del 2008, proposa a la Mesa el nomenament de la Sra. Rut
Serra i Roibal, funcionària en actiu del cos d’uixers, com a
viceuixer major.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
dia 2 de juliol del 2008, ratificant la proposta del lletrat oficial
major, en ús de les facultats previstes als articles 15 i 55 de
l’Estatut del Personal al servei del Parlament de les Illes
Balears,  

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Rut Serra i Roibal com a viceuixer major del
Parlament de les Illes Balears, pel sistema de lliure designació,
amb efectes econòmics i administratius des del dia 1 de juliol
del 2008.

2. El cessament de l’anterior com a uixer major del Parlament
de les Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius a
partir de dia 30 de juny del 2008.

3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
 
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la data de notificació de
la present resolució, d’acord amb el que es disposa a la Llei
30/1992, de dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.C i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de
la data de notificació de la present resolució.

5. Que a l’acta de presa de possessió de la plaça de viceuixer
major, s’hi farà constar que els efectes econòmics i
administratius seran des de dia 1 de juliol del 2008.

A la seu del Parlament, a 3 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència
Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de la
Mesa.

B. La Sra. Maria Teresa Martínez Marcús ocupa una plaça com
a personal eventual del Parlament de les Illes Balears, adscrita
al servei del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, des de dia 1 d’agost del 2007.

C. La persona anterior es troba en situació de baixa per
maternitat des de dia 30 de juny del 2008.

D. El portaveu del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, mitjançant l'escrit amb RGE núm. 6160/08, de dia
1 de juliol del 2008, sol.licita el nomenament de la Sra.
Magdalena Cardell Rosselló com a personal eventual adscrita al
servei del grup esmentat mentre duri la baixa per maternitat de
la Sra. Maria Teresa Martínez Marcús.
 
              En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut
de personal del Parlament de les Illes Balears,  

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Magdalena Cardell i Rosselló com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat ( assimilat a funcionari del grup C, nivell 23),  adscrita
al servei del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, amb efectes econòmics i administratius des de dia
2 de juliol del 2008; mentre duri la baixa per maternitat de la
Sra. Maria Teresa Martínez Marcús.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa. 

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú,  o recurs contenciós administratiu davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors des de la data de
notificació de la present resolució.
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A la seu del Parlament, a 2 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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