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1. PLE DEL PARLAMENT
1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Molt Hble. Sr. President del Govern de

les Illes Balears, sobre la situació econòmica actual a les Illes
Balears (RGE núm. 5527/08).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 29 de juliol del 2008, tengué lloc la
compareixença del Molt Hble. Sr. President del Govern de les
Illes Balears, qui informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. DIPUTACIÓ PERMANENT
2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 5475/08, de solAlicitud de

convocatòria d'una sessió plenària extraordinària.

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 29 de juliol del 2008, rebutjà, per 8 vots a favor,
9 en contra i cap abstenció, l'escrit de solAlicitud de convocatòria
d'una sessió plenària extraordinària esmentat (BOPIB núm. 47,
de 4 de juliol d'enguany), presentat pel Grup Parlamentari
Popular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 7727/08, 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 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7728/08, 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 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7729/08, 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 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7730/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
culturals, museístics o patrimonials. (Mesa de 3 de setembre
del 2008).

RGE núm. 7731/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
telefonia mòbil de Menorca. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7732/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retall de
la subvenció del CB Joventut. (Mesa de 3 de setembre del
2008).

RGE núm. 7733/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retall de
la subvenció del CV Ciutadella. (Mesa de 3 de setembre del
2008).

RGE núm. 7734/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retall de
les ajudes als clubs esportius de Menorca. (Mesa de 3 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7735/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consultoria i assessorament per al projecte de nou hospital
d'Eivissa. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7736/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data
de la represa de les tasques de construcció del centre de salut
de Sant Jordi a Eivissa. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7737/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
evolució de les obres del centre de salut de Sant Jordi. (Mesa
de 3 de setembre del 2008).

Palma, a 3 de setembre 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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
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Atès 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 està?

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

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Atès 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.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Atès 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 aquest moment,
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 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.

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

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

Quins projectes culturals, museístics o patrimonials pensa
presentar el Govern de les Illes Balears al Ministeri de Cultura
per tal d'aconseguir el seu finançament per part de l'Estat?

Palma, a 29 de juliol del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost va tenir per al Govern de les Illes Balears el Pla de
telefonia mòbil de Menorca?

Palma, a 29 de juliol del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la política esportiva que ha motivat que el CB
Jovent vegi retallada la seva subvenció per a l'any 2008, per part
de la Fundació Illesport, en 34.000 euros respecte de la
temporada anterior?

Palma, a 7 d'agost del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la política esportiva que ha motivat que el CV
Ciutadella vegi retallada la seva subvenció per a l'any 2008, per
part de la Fundació Illesport, en 29.000 euros respecte de la
temporada anterior?

Palma, a 7 d'agost del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
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Quins són els criteris esportius que han motivat que alguns
clubs esportius de Menorca hagin vist retallades les ajudes que
fins ara donava la Fundació Illesport?

Palma, a 7 d'agost del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina empresa ha estat contractada per tal de realitzar la
consultoria i l'assistència relativa a l'assessorament per al
projecte de finançament, construcció i explotació del nou
hospital de Can Misses a Eivissa i que fou anunciada la seva
licitació en el BOIB de dia 24 d'abril del 2008?

Palma, a 27 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data s'han reprès les tasques de construcció del
centre de salut de Sant Jordi a Eivissa, aturades per la
conselleria per un problema del formigó de l'estructura?

Palma, a 27 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina previsió té la Conselleria de Salut respecte de
l'evolució de les obres del centre de salut de Sant Jordi a
Eivissa?

Palma, a 27 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6801/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a inversions estatals en cultura, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 6802/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a inversions estatals en cultura (II), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7695/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració en
referència a la vaga de SAD a Palma, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 3 de setembre del
2008).

RGE núm. 7696/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a opinió
referent a la vaga dels serveis del SAD a Palma, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 3 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7697/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compromisos econòmics pendents en l'àmbit de la discapacitat,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7698/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació econòmica al pressupost 2008, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 3 de setembre del
2008).

RGE núm. 7699/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suficiència
pressupostària de l'exercici 2008, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 3 de setembre del
2008).

RGE núm. 7700/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
d'execució previst de l'exercici pressupostari 2008 de la
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 3
de setembre del 2008).

RGE núm. 7701/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
malalts crònics que han rebut medicaments gratis per
iniciativa de l'actual govern, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 3 de setembre
del 2008).
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RGE núm. 7702/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sistema d'ajuda a malalts crònics a l'exterior per iniciativa de
l'actual govern, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7703/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes a domicili prestades a dependents d'origen balear a
Argentina, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7704/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
equips de cuidadors a Argentina per proporcionar ajuda als
dependents d'origen balear, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 3 de setembre
del 2008).

RGE núm. 7705/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
intercanvis d'alumnes i professors amb els centres balears a
l'exterior, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7706/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes productius per millorar oportunitats i arrelament per
a persones i grups desfavorits, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7707/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cursos de capacitació laboral, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7708/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beques de postgrau concedides a joves descendents de balears,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7709/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cursos de formació, per iniciativa del Govern, per a joves
descendents de balears, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 3 de setembre
del 2008).

RGE núm. 7710/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
espai per a la seu oficial de la Federació de cases i centres
regionals, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7711/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
autonòmic de drogues 2007-2011, a contestar davant la
Comissió no Permanent de Salut. (Mesa de 3 de setembre del
2008).

RGE núm. 7712/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
paralització dels programes de prevenció de drogues, a
contestar davant la Comissió no Permanent de Salut. (Mesa de
3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7713/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunions de la Comissió autonòmica de drogues, a contestar
davant la Comissió no Permanent de Salut. (Mesa de 3 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7714/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions de la conselleria davant les morts per droga a
Eivissa aquest estiu, a contestar davant la Comissió no
Permanent de Salut. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7715/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunions de la Comissió autonòmica de drogues, a contestar
davant la Comissió no Permanent de Salut. (Mesa de 3 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7716/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçament de la coordinadora autonòmica de drogues a
Eivissa, a contestar davant la Comissió no Permanent de Salut.
(Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7717/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
saturació de l'Hospital de Can Misses, a contestar davant la
Comissió no Permanent de Salut. (Mesa de 3 de setembre del
2008).

RGE núm. 7718/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del funcionament del servei d'urgències de l'Hospital
de Can Misses, a contestar davant la Comissió no Permanent
de Salut. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7719/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament del nou hospital d'Eivissa, a contestar davant la
Comissió no Permanent de Salut. (Mesa de 3 de setembre del
2008).

RGE núm. 7720/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
concurs d'idees per al projecte del nou hospital d'Eivissa, a
contestar davant la Comissió no Permanent de Salut. (Mesa de
3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7721/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultat de les proves dels terrenys on s'ha d'ubicar el nou
hospital d'Eivissa, a contestar davant la Comissió no
Permanent de Salut. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7722/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
terreny per al nou centre de salut de Sa Colomina, a contestar
davant la Comissió no Permanent de Salut. (Mesa de 3 de
setembre del 2008).
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RGE núm. 7723/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici
de les obres del centre de salut de Sa Colomina a Eivissa, a
contestar davant la Comissió no Permanent de Salut. (Mesa de
3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7724/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació de mitjans a la sanitat exterior d'Eivissa i Menorca, a
contestar davant la Comissió no Permanent de Salut. (Mesa de
3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7725/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en assistència sociosanitària, a contestar davant la
Comissió no Permanent de Salut. (Mesa de 3 de setembre del
2008).

RGE núm. 7726/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistència sociosanitària a Eivissa, a contestar davant la
Comissió no Permanent de Salut. (Mesa de 3 de setembre del
2008).

Palma, a 3 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa la Sra. Consellera de les dades
d'inversions estatals en cultura a les Illes Balears que ens
colAloquen a la cua del rànquing de despesa per habitant?

Palma, a 29 de juliol del 2008.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines iniciatives té previstes la Conselleria d'Educació i
Cultura per tal de corregir el dèficit d'inversions estatals en
matèria cultural a les Illes Balears?

Palma, a 29 de juliol del 2008.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera la consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració que el Govern ha de fer alguna actuació per millorar
la situació del Servei d'Atenció Domiciliària a Palma?

Palma, a 28 d'agost del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix la vaga dels Serveis d'Assistència
Domiciliària a Palma a la consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració?

Palma, a 28 d'agost del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins compromisos econòmics (convenis, concerts,
transferències a altres administracions, etc.) té pendents la
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració amb les
entitats relacionades amb l'àmbit de la discapacitat o altres
administracions públiques per temes relacionats amb el sector
de la discapacitat?

Palma, a 28 d'agost del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera la consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració que necessitarà alguna incorporació econòmica el
seu pressupost del 2008 abans del tancament del present
exercici per alguns conceptes concrets?

Palma, a 28 d'agost del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tenint en compte l'execució del pressupost de l'any 2008,
considera la Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració que el pressupost assignat a la seva conselleria
resulta suficient per atendre totes les necessitats derivades de la
Llei de dependència del present exercici?

Palma, a 28 d'agost del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les seves previsions per al tancament de
l'exercici pressupostari en curs, en referència al seu nivell
d'execució?

Palma, a 28 d'agost del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants malalts crònics, balears a l'exterior, han rebut
medicaments gratis, per prescripció mèdica, per iniciativa del
nou govern a l'actual legislatura?

Palma, a 29 de juliol del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el sistema que s'ha posat en marxa per tal d'ajudar
els ciutadans balears a l'exterior que pateixen una malaltia
crònica per iniciativa de l'actual govern en aquesta legislatura?

Palma, a 29 de juliol del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes ajudes a domicili s'han prestat als dependents
d'origen balear a Argentina per iniciativa de l'actual govern en
aquesta legislatura?

Palma, a 29 de juliol del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quants d'equips de cuidadors compta el Govern de les
Illes Balears a Argentina per tal de proporcionar ajuda als
ciutadans dependents d'origen balear?

Palma, a 29 de juliol del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants intercanvis d'alumnes i professors s'han duit a terme
mitjançant el conveni del Govern de les Illes Balears, la
Universitat de les Illes Balears i els centres balears a l'exterior
per iniciativa de l'actual govern durant la present legislatura?

Palma, a 29 de juliol del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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

Quants projectes productius, per a millora d'oportunitats i
arrelament per a les persones i els grups desfavorits, s'han duit
a terme en els països d'origen dels immigrants que resideixen a
Balears per iniciativa de l'actual govern en aquesta legislatura?

Palma, a 29 de juliol del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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

S'estan portant a terme cursos de capacitació laboral en
origen per ampliar les oportunitats de desenvolupament humà
i també capacitació per possibilitar el retorn assistit?

Palma, a 29 de juliol del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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

Quantes beques de postgrau, per iniciativa del govern actual
dins aquesta legislatura, s'han concedit a joves descendents de
balears mitjançant el conveni del Govern de les Illes Balears i
la UIB?

Palma, a 29 de juliol del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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

Quants cursos de formació, per iniciativa del govern actual
en aquesta legislatura, per a joves descendents de Balears, s'han
duit a terme mitjançant el conveni entre el Govern de les Illes
Balears i la Universitat de les Illes Balears?

Palma, a 29 de juliol del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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

Es dotarà la Federació de cases i centres regionals d'espai
per a la seva seu oficial a l'antic i recentment reformat quarter
d'intendència?

Palma, a 29 de juliol del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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

En quin punt es troba el desenvolupament del Pla autonòmic
de drogues 2007-2011 elaborat per l'anterior govern?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què s'han paralitzat els programes de prevenció de
drogodependències iniciats a l'anterior legislatura?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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

Quantes vegades s'ha reunit la Comissió autonòmica de
drogues aquesta legislatura?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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

Quines actuacions s'han portat a terme per part de la
Conselleria de Salut després de les morts ocorregudes a Eivissa
aquest estiu a causa de les drogues?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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

S'ha reunit la Comissió autonòmica de drogues després de
les morts ocorregudes aquest estiu a Eivissa a causa de les
drogues?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha desplaçat la coordinadora autonòmica de drogues a
Eivissa després del que va ocórrer aquest estiu?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Coneix l'Hble. Sr. Conseller els problemes de saturació que
ha sofert el Servei d'urgències de l'Hospital de Can Misses
aquest estiu?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa l'Hble. Sr. Conseller del funcionament
del Servei d'urgències de l'Hospital de Can Misses durant aquest
estiu?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
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Quin sistema de finançament s'utilitzarà per a la construcció
del nou hospital d'Eivissa?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba el concurs d'idees convocat per la
Conselleria de Salut per al projecte del nou hospital d'Eivissa?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el resultat de les proves que segons la Conselleria de
Salut s'han realitzat en els terrenys on s'ubicarà el nou hospital
d'Eivissa?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha cedit l'Ajuntament d'Eivissa un terrenys per al nou centre
de salut de Sa Colomina a Eivissa?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines previsions té la Conselleria de Salut en relació a
l'inici de les obres del centre de salut de Sa Colomina a Eivissa?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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

Quines gestions ha duit a terme la Conselleria de Salut amb
el Ministeri de Sanitat per tal que es doti de mitjans econòmics
i personal la sanitat exterior d'Eivissa i Menorca?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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

Quines actuacions en assistència sociosanitària ha portat a
terme la Conselleria de Salut a Eivissa durant el primer any de
govern de l'actual legislatura?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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

Quina planificació té la Conselleria de Salut per a l'actual
legislatura en matèria d'assistència sociosanitària per a l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 25 d'agost del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6803/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a 0,7 a AOD. (Mesa de 3 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7682/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a derogació de l'article 11 del Decret 92/1997, de 4 de
juliol. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7684/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a revisió dels criteris de les subvencions de la
Fundació Illesport. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7685/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elecció del director general de l'Ens de
Radiotelevisió de les Illes Balears IB3. (Mesa de 3 de setembre
del 2008).

Palma, a 3 de setembre 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.

Exposició de motius

La crisi alimentària global, amb les seves dramàtiques
perspectives per a milions de persones, torna a posar de
manifest l'esquerda entre els països industrialitzats i els països
del sud. En un món interdependent i globalitzat aquesta
esquerda resulta inacceptable des d'una concepció humanista
que consideri l'objectiu de l'equitat per al conjunt de la família
humana, a més de constituir una greu amenaça per a l'estabilitat
i la seguretat globals.

Ja fa gairebé quatre dècades que la comunitat internacional
s'ha marcat objectius per reequilibrar els nivell de benestar entre
els països rics i pobres. L'Ajuda Oficial al Desenvolupament
(AOD) ha de ser un d'aquests instruments, al costat de canvis
estructurals en qüestions com el deute extern, les polítiques de
les institucions financeres internacionals o les regles que
regeixen el comerç internacional.

L'any 1970 l'Assemblea General de les Nacions Unides va
fixar l'objectiu, que s'havia d'aplicar a partir del 1972, que els
estats rics dedicassin un mínim d'un 1% del seu producte
interior brut (PIB) a la solidaritat amb els països empobrits. Per
arribar a aquest objectiu els estats han de destinar a l'AOD el
0,7% del PIB del país.

Entrat el segle XXI, i quan l'esquerda entre països rics i
pobres no ha fet més que augmentar, només cinc països
(Dinamarca, Luxemburg, Holanda, Noruega i Suècia)
compleixen amb aquest objectiu del 0,7. El percentatge destinat
a AOD del conjunt dels països de l'OCDE va ser, per a l'any
2007, del 0,28, una xifra que suposa un decreixement respecte
dels anys anteriors.

En el cas d'Espanya, les estadístiques oficials de l'OCDE
parlen d'un 0,41% del PIB per a l'any 2007, seguint una línia
d'increment. Hi ha, a més, el compromís del Govern espanyol
d'arribar al 0,7 en el termini d'aquesta legislatura.

Cal refermar aquests compromís i cal, de manera especial,
posar l'èmfasi també en la qualitat de l'ajuda. Cal més ajuda
adreçada a satisfer les necessitats humanes bàsiques (aigua,
alimentació, salut, educació), més ajuda als països més
empobrits, més ajuda feta amb perspectiva de gènere, més ajuda
amb criteris de sostenibilitat, més ajuda orientada a reforçar la
democràcia i el respecte als drets humans, i menys ajuda lligada
a interessos comercials o condicionada per plantejaments
geopolítics. 

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
destinar el 0,7% del producte interior brut a l'Ajuda Oficial al
Desenvolupament i a fer-ho amb criteris de prioritat per a les
necessitats socials bàsiques, prioritat per als països més
empobrits i compromís amb la igualtat de gènere, la
sostenibilitat i la defensa dels drets humans i la democràcia.

Palma, a 29 de juliol del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix en el seu
preàmbul que tant la nostra llengua com la nostra cultura i
tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat;
en conseqüència són elements vertebradors de ls nostra identitat.
Per la seva banda, l'article 35 de la mateixa norma estableix que
la comunitat autònoma té competència exclusiva per a
l'ensenyament de la nostra llengua, d'acord amb la tradició
literària autòctona i afirma també que les modalitats insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera seran objecte d'estudi
i protecció sense perjudici de la unitat de la llengua.
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Per la seva banda, el Decret 92/1997, de 4 de juliol, que
regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes
Balears estableix al seu article 10 que "fins arribar a la meitat
del còmput horari, el Projecte Lingüístic especificarà quines
àrees, a més de les que s'indiquen en aquest decret, s'impartiran
en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i quines en
llengua castellana...". Tot i això, a l'article 11 estableix la
possibilitat de superar el còmput establert a l'article 10 si s'obté
el consens majoritari dels pares dels alumnes als quals es pretén
aplicar la modificació.

Emparant-se en l'excepció prevista a l'article 11 molts
centres han superat el còmput establert a l'article 10 del Decret,
augmentant les àrees que s'imparteixen en llengua catalana,
quedant les matèries impartides en llengua castellana reduïdes
significativament quasi a nivells testimonials.

Atès que l'esperit de la llei i de tot el cos normatiu és que
l'alumne surti del sistema educatiu amb coneixement de les dues
llengües oficials d'aquesta comunitat autònoma, i atesa la
necessitat de mantenir un equilibri entre ambdues llengües que
possibiliti un bilingüisme entre el castellà i la llengua pròpia de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

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

2. Amb la finalitat de garantir a tots els centres educatius de les
Illes Balears un equilibri entre les dues llengües oficials a la
nostra comunitat autònoma, així com un bilingüisme integrador
que permeti que els alumnes de les Balears surtin del sistema
educatiu amb coneixements suficients de les dues llengües
oficials, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar l'article 11 del Decret 92/1997, de 4 de
juliol, així com totes aquelles disposicions d'aquesta norma que
vagin en contra de l'equilibri entre les dues llengües oficials
introduint directrius que afavoreixin una major participació dels
pares i les mares en el procés educatiu.

Palma, a 27 d'agost del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

La Conselleria d'Esports i Joventut del Govern de les Illes
Balears presentà a finals del passat mes de maig els nous criteris
que havien de regir la concessió de les subvenció atorgades per
la Fundació Illesport als equips d'elit de les Illes Balears.
Aquests nous criteris són d'aplicació a partir de la temporada
2008/2009 i es preveu que tenguin una vigència de tres anys.

La Conselleria d'Esports i Joventut manifestà que era un pla
revolucionari, amb uns criteris objectius, transparents i
equitatius. Les ajudes que percebran a partir d'ara els clubs de
categoria nacional resulten de sumar una quantitat fixa per tres
temporades -que ha de cobrir inscripcions, fitxes, arbitratges,
desplaçaments, allotjaments i transports- i una altra de variable,
anualment revisable i que té en compte el nombre d'equips de
base, els jugadors i tècnics balears i el currículum esportiu de
cada equip.

El Govern balear presentà als clubs afectats aquests nous
criteris sense desvetllar-ne la xifra resultant, però sí amb un
missatge totalment tranquilAlitzador per als directius.

La sorpresa arribà a finals del mes de juliol, quan la
Fundació Illesports publicà la relació de subvencions per a la
pròxima temporada. Alguns equips havien patit una notable
retallada en la subvenció que esperaven obtenir. Aquesta
circumstància ha tengut una repercussió molt negativa en alguns
equips, que veuen amenaçades les seves previsions de futur i
tenen poc marge de maniobra, donat que la mala notícia els ha
arribat massa tard i en un moment socioeconòmic crític per
poder trobar patrocinis privats.

En relació als fets exposats i tenint en compte la inquietud
i el malestar generats entre part de l'esport d'elit balear, per
aquests motius el Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears a revisar i
modificar els criteris fixats per concedir les subvencions de la
Fundació Illesports als equips d'elit balears.

Palma, a 1 de setembre del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que diversos grups polítics amb representació al
Parlament de les Illes Balears recentment han fet declaracions
als mitjans de comunicació en les quals consideraven adient
establir un nou model de mitjans públics a la nostra comunitat
autònoma i triar un nou sistema per nomenar el director general
de l'Ens Públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears; atès
també que l'actual president del Govern de les Illes Balears i la
seva formació política han expressat en diverses ocasions la
necessitat de consensuar amb totes les forces de l'arc
parlamentari balear la direcció de l'Ens Radiotelevisió de les
Illes Balears IB3, i que la seva formació política va adquirir
aquest compromís davant els ciutadans durant la campanya
electoral prèvia a les eleccions que han fet possible la seva
presidència del Govern autonòmic.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

1. Que presenti al Parlament una proposat per establir un nou
model de mitjans públics a les Illes Balears en el termini màxim
de 6 mesos.

2. Que presenti al Parlament una proposta per establir un nou
mecanisme per triar la direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears IB3 que faciliti el consens de totes les forces
polítiques de l'arc parlamentari de les Illes Balears, tal i com
recollia el PSIB-PSOE en el seu programa electoral.

3. Que es comprometi a no portar a terme cap canvi que no sigui
amb la majoria de dos terços de la Cambra, així com va ser el
seu compromís electoral.

Palma, a 28 d'agost del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6804/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds relativa a crims internacionals als
Grans Llacs d'Àfrica, amb tramitació davant la Comissió de
Drets Humans. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 6806/08, del Grup Parlamentari Mixt relativa a
creació d'una comissió per establir criteris per a l'oferta de
formació professional a les Illes Balears, amb tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
3 de setembre del 2008).

RGE núm. 6807/08, del Grup Parlamentari Mixt relativa a
dotació de beques per a persones que cursin estudis de
formació professional i que visquin en zones on no es puguin
cursar estudis d'FP, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7683/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a cogestió aeroportuària, amb tramitació davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 3 de setembre del
2008).

RGE núm. 7686/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a mesures respecte del transport davant la crisi
econòmica, amb tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7687/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a mesures respecte de l'habitatge davant la crisi
econòmica, amb tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7688/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a mesures respecte de l'R+D+i davant la crisi
econòmica, amb tramitació davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7689/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a mesures fiscals davant la crisi econòmica, amb
tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7690/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a mesures respecte de la creació d'empreses i la
millora de la productivitat davant la crisi econòmica, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 3 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7691/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a mesures respecte de l'educació davant la crisi
econòmica, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7692/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a solAlicitud de la cessió de les instalAlacions militars
de Sa Coma al Consell Insular d'Eivissa, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 3 de setembre del 2008).

RGE núm. 7693/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a drets dels menors no acompanyats, amb tramitació
davant la Comissió de Drets Humans. (Mesa de 3 de setembre
del 2008).

RGE núm. 7694/08, del Grup Parlamentari Popular
relativa a informació i transparència de les CIES, amb
tramitació davant la Comissió de Drets Humans. (Mesa de 3 de
setembre del 2008).

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

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

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

Exposició de motius

El mes de febrer del 2008 el jutge de l'Audiència Nacional
Fernando Andreu, conclosa una primera fase investigadora en
relació a la querella presentada el 2005 pel "Fòrum
internacional per a la veritat i la justícia a l'Àfrica dels Grans
Llacs", va dictar ordre d'arrest internacional per delictes de
genocidi, terrorisme i crims contra la humanitat contra 40
militars que formen o han format part de la cúpula
politicomilitar de l'actual govern de Rwanda. Se'ls imputa haver
efectuat entre el 1990 i el 2000 un extermini sistemàtic de l'ètnic
hutu, majoritària a Rwanda, amb la finalitat de fer-se amb el
poder i d'haver instaurat un règim de terror amb tortures i crims
de gran escala sobre la població civil.

El jutge ha recollit nombroses proves en relació a
presumptes crims internacionals comesos per l'exèrcit Front
Patriòtic Rwandès. Gràcies a aquesta investigació s'ha conegut
la cadena de comandament de l'EPR/FPR amb el president Paul
Kagame al cap, als quals se'ls com a responsables de tres grans
blocs de crims vinculats entre ells: els soferts per nou víctimes
espanyoles i cooperants, els comesos contra rwandesos i
congolesos, i els crims de pillatge de guerra a gran escala i de
forma sistemàtica.

Els nou ciutadans espanyols realitzaven tasques
humanitàries en favor de refugiats i gosaren denunciar la
barbàrie dels membres de l'EPR/FPR. El pare Joaquim Vallmajó
fou segrestat i avui roman desaparegut. Els religiosos maristes
Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla i
Fernando de la Fuente varen resta al costat dels refugiats
rwandesos al Zaire, motiu pel qual els militars de l'EPR/FPR els
torturaren i finalment els dispararen i tiraren els seus cossos dins
un pou, mentre que els cooperants de Medicus Mundi Manuel
Madrazo, Flors Sirera i Luis Valtueña foren metrallats perquè,
segons els testimonis, disposaven d'informació de les massacres
realitzades pels militars tutsi de l'EPR/FPR. El sacerdot Isidro
Uzcudun, després d'anys de compromís amb rwandesos hutu i
tutsi, va ser mort d'un tret a la boca per militars de l'EPR/FPR
amb un missatge que no necessita de  més explicacions.

El jutge no ha processat l'actual president de la República de
Rwanda, Paul Kagame, tot i ser considerat el màxim
responsable, perquè gaudeix d'immunitat com a cap d'estat, però
sí que ha ordenat la detenció internacional dels 40 processats on
sigui que es trobin a fi que siguin extradits i jutjats a Espanya.

La investigació i el judici d'aquests crims, que afecten tota
la humanitat, és important per posar fi a la impunitat que han
gaudit històricament els criminals genocides, criminals de lesa
humanitat, criminals de guerra i terroristes d'estat que han
massacrat i subjugat pobles sencers, en la seva majoria població
civil innocent. Aquests atroços crims no poden quedar sense
càstig i els seus responsables han de respondre davant la
comunitat internacional.

El Codi Penal espanyol ha anat incorporant el dret penal
internacional i el dret internacional humanitari, en particular els
delictes de genocidi i els crims de lesa humanitat, la normativa
relativa als delictes contra les persones i els béns protegits en
cas de conflicte armat, i en general la normativa internacional
protectora dels drets humans més fonamentals. La decisió de
l'Audiència Nacional marca un important punt d'inflexió per
acabar amb la situació d'impunitat, establint en base a proves -
realitzades amb totes les garanties- les veritats essencials i
amagades d'aquest conflicte.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears adopta els
següents

Acords

1. El Parlament de les Illes Balears, davant les atrocitats
succeïdes a l'Àfrica central, dóna suport a la tasca del "Fòrum
Internacional per a la veritat i la justícia a l'Àfrica dels Grans
Llacs", nascut de la iniciativa de les entitats mallorquines
"Fundació S'Olivar" i "Drets Humans de Mallorca".

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport a la tasca del "Fòrum Internacional per
a la veritat i la justícia a l'Àfrica dels Grans Llacs".

Palma, a 29 de juliol del 2008.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atès que la formació professional constitueix un sector bàsic
del nostre sistema educatiu, en tant que forma professionalment
persones que, sense recórrer a estudis universitaris, necessiten
una qualificació elevada i uns coneixements bàsics en el seu
sector.

Atès que la formació professionals constitueix també una
eina que l'economia productiva té a les seves mans per tal de
mantenir una qualitat i de millorar els seus rendiments i la
qualitat dels serveis que ofereix.
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Atesa la necessitat de racionalitzar i potenciar l'oferta dels
estudis de formació professional a les Illes Balears per tal de
donar sortida a les necessitats de formació existents a les nostres
illes.

Atès que aquesta oferta no sempre es troba distribuïda d'una
manera racional sobre el territori.

El Grup Parlamentari Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern de
les Illes Balears a crear una comissió, en el si de la Conselleria
d'Educació i Cultura, per establir els criteris per a l'oferta de
formació professional, en la qual participin, a més del sector
educatiu, agents socials i sectors empresarials de les Illes
Balears.

Palma, a 29 de juliol del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Exposició de motius

Atesa la importància que tenen els estudis de formació
professional dins el conjunt de l'oferta educativa existent a les
Illes Balears.

Ateses les característiques dels estudis de formació
professional -en el sentit que n'hi ha que tenen ofertes
considerablement reduïdes o n'hi ha, així mateix, que a causa de
la pròpia geografia de les Illes Balears no es poden oferir per tot
arreu- que provoquen dificultats a l'hora d'accedir-hi en igualtat
de condicions per part de tota la població.

Atès que les institucions han de vetllar perquè totes les
persones puguin tenir accés a l'oferta formativa,
independentment del seu lloc de residència.

El Grup Parlamentari Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern de
les Illes Balears a crear una convocatòria de beques adreçada a
persones que vulguin cursar estudis de formació professional,
l'oferta formativa dels quals estigui a centres que es trobin lluny
de la seva zona de residència habitual, per tal de compensar els
costos de desplaçament.

Palma, a 29 de juliol del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

El passat dia 1 d'agost el Consell de Ministres va aprovar el
nou model de gestió d'AENA, que suposa que només en aquells
aeroports de més de 30 milions de passatgers es donarà entrada
en la seva gestió a les comunitats autònomes. Aquest acord
suposa deixar fora expressament tots els aeroports de les Illes
Balears, especialment el de Palma.

La nostra comunitat autònoma ha estat pionera en demanar
la cogestió aeroportuària tant a nivell institucional com des dels
sectors econòmics i socials de les Illes Balears. Hem estat
pioners a fer multitud d'estudis i anàlisis i a crear un comitè
assessor en matèria de cogestió aeroportuària que ha tingut
ocasió de debatre i aprofundir en un tema tan cabdal per a les
nostres illes. Per tant l'acord del Consell de Ministres ha
suposat, una vegada més, no tan sols un greuge més cap als
ciutadans de les Illes Balears, sinó un insult i un menyspreu, a
més d'una vulneració dels nostre nou Estatut d'Autonomia.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a
l'acord del Consell de Ministres de dia 1 d'agost del 2008 que va
aprovar el nou model de gestió d'AENA.

2. El Parlament de les Illes Balears reprova l'actitud de la
ministra de Foment en contra dels interessos dels ciutadans de
les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa els mecanismes jurídics necessaris per
tal que es rectifiqui l'acord adoptat pel Consell de Ministres i
per tal que es doni compliment d'allò que es preveu en el nostre
Estatut d'Autonomia.

Palma, a 1 de setembre del 2008.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Exposició de motius

Atesa la situació geogràfica de les Illes Balears, que fa que
els ciutadans d'aquestes hagin de desplaçar-se mitjançant avió
o vaixell a la península amb el sobrecost que això suposa, i atès
que el fet insular incideix també de forma negativa en el cost de
les mercaderies que abasten les Illes Balears.

Atès que la situació econòmica actual, amb la pujada dels
preus dels carburants, agreuja i dificulta encara més la
possibilitat de desplaçar-se dels residents a les Illes Balears i
encareix el cost de les mercaderies que d'arribar o sortir de la
nostra comunitat autònoma, fent menys competitiva l'economia
de les Illes Balears.

Atesa l'obligació dels poders públics de dur a terme les
actuacions necessàries per tal de palAliar la situació econòmica
actual i minvar els efectes que aquesta té sobre l'economia de
les Balears.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la nació
i el Govern de les Illes Balears a treballar per tal d'atorgar,
davant la necessitat d'obtenir més connexions sobretot a
l'hivern, la declaració d'interès públic de les connexions aèries
d'Eivissa i Menorca amb la península i també, en compliment de
l'acord de transport aeri interilles, al manteniment de les
freqüències.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la nació
perquè -aprovant el nou REB- s'adoptin mesures en matèria de
transports que tenguin en compte el cost d'insularitat,
especialment per a la indústria del transport, ja que amb l'actual
conjuntura econòmica és necessària la seva posada en
funcionament immediata en el termini màxim d'un any.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb l'Estat per aconseguir activar un pla
especial d'atenció als transportistes de les Balears, ben dotat
pressupostàriament, que faci front a les contínues pujades del
preu del gasoil.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar al Govern de l'Estat una especial atenció a
les empreses de transport aeri amb seu a les Balears per tal
d'evitar, d'aquesta manera, casos com el recent de la companyia
Spanair, i en conseqüència a adoptar les mesures pertinents.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la nació
i el Govern de les Illes Balears a treballar per tal d'aconseguir la
reducció de les tarifes portuàries i aeroportuàries en els ports i
aeroports de Balears pel que fa al transport de mercaderies.

Palma, a 14 d'agost del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atesa la situació de crisi que pateixen les Illes Balears i en
general tot l'Estat, es fa necessari que els poders públics adoptin
tot un seguit de mesures destinades a palAliar els efectes derivats
d'aquesta.

Així, un dels temes que més preocupen la ciutadania de les
nostres illes és l'accés a un habitatge digne. La contínua pujada
dels tipus d'interès i les dificultats a l'hora de concedir crèdits
per part de les diverses entitats financeres, juntament amb les
dificultats econòmiques de les famílies, fa necessari adoptar tot
un seguit de mesures respecte de l'habitatge.

Per això el Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la venda d'habitatges ja construïts, rebutjant
mesures intervencionistes com ara l'adquisició de sòl mentre hi
ha un excés d'habitatges en venda que no estan tenint sortida a
causa, precisament, de la situació de desconfiança.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la nació
i el Govern de les Illes Balears a treballar per tal de fomentar
que determinats colAlectius puguin accedir a l'habitatge amb
ajudes en el finançament. En concret subvencionant els tipus
d'interès bancari a determinats colAlectius que adquireixen
habitatges amb determinades condicions fixades (límit de preu,
límit de metres, etc.).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la suspensió temporal de la Llei d'habitatge, a fi i
efecte de no ocupar sòl i afavorir la rehabilitació, aconseguint
d'aquesta manera que siguin els propietaris d'habitatges usats els
encarregats de reactivar el mercat de l'habitatge nou, tota vegada
que gaudiran de més possibilitats de comprar una llar de nova
construcció. Per altra banda, el Parlament de les Illes Balears
constata que aquesta política ajudaria les PIME de la
construcció en tot allò referent a les actuacions de rehabilitació,
tota la indústria auxiliar i, a més, es tractaria d'una mesura
sostenible, ja que no es produiria una ocupació de terreny no
urbanitzat.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir l'impost de transmissions patrimonials (ITP) als
colAlectius que més ho necessitin.

Palma, a 14 d'agost del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

Exposició de motius

Davant la situació de crisi com la que pateixen les Illes
Balears i en general la resta de l'Estat i un cop assolit un primer
nivell d'infraestructures necessàries i un grau de
desenvolupament important, es fa necessari afrontar el futur
amb garanties, un futur que no s'entén sense potenciar la
societat del coneixement.

Atesa la necessitat de construir una societat integradora,
orientada al desenvolupament i a la cohesió social, en la qual
tots tengui accés a compartir la informació i el coneixement de
forma que aconseguim una societat preparada per afrontar nous
reptes en el futur que generin la riquesa necessària per millorar
la qualitat de vida i la prosperitat social.

Atès que un alt nivell de desenvolupament tan sols es pot
aconseguir potenciant la recerca, la investigació i la innovació
i que aquestes són, sens dubte, les millors matèries primeres de
què pot gaudir una societat avançada.

La investigació i la innovació constitueixen el substrat
essencial que pot permetre a la nostra societat oferir a la resta
del món béns i serveis de valor afegit suficient com per
continuar situant-nos en llocs prominents, mantenint un sistema
productiu sostenible.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d'un nou pla de ciència i tecnologia 2008-
2010, amb una potenciació bàsica de la investigació i de la
innovació en tres àrees:

a) Turisme i oci.
b) Medi ambient.
d) Ciències de la salut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme un seguiment dels projectes d'investigació,
realitzant avaluacions expost que permetin corregir errades.

Palma, a 28 d'agost del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

Exposició de motius

Atesa la situació de crisi econòmica que patim a la nostra
comunitat autònoma i en general a tot l'Estat es fa necessari
adoptar tot un seguit de mesures que reactivin l'economia i
animin els ciutadans i les ciutadanes a invertir i creure en els
nostres sectors productius.

Des del Grup Parlamentari Popular tenim la convicció que
la gestió privada és bona, fa que tinguem confiança a situar el
màxim de doblers en aquest sector. La reducció d'imposts porta
al fet que els ciutadans i les empreses disposin de més efectiu i
es produeixi, d'aquesta manera, una reactivació econòmica.

Per això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una baixada de l'impost de transmissions
patrimonials del 7% al 3% en tots els colAlectius per tal de
fomentar la compra d'habitatges usats, ampliant així la baixada
de l'esmentat impost que ja realitzà el Govern la passada
legislatura.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el  Govern de les Illes
Balears a dur a terme una baixada de l'IRPF en el tram
autonòmic.

3. El Parlament de les Illes Balears insta les institucions
competents a baixar les taxes aeroportuàries en temporada mitja
i baixa.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a la
baixada de l'impost de societats al 20%.

Palma, a 28 d'agost del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
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Exposició de motius

La productivitat constitueix el factor clau de la
competitivitat, de forma que per assolir una bona posició en el
panorama econòmic internacional és necessari que aquesta
variable mostri una evolució positiva, atès que és la variable que
pot permetre un augment de l'oferta agregada i assolir de forma
permanent un camí de creixement econòmic sostenible. És a dir,
el nostre sistema productiu ha de ser capaç de produir més valor
amb menys recursos. En relació a la productivitat hem de tenir
en comte:

- La productivitat permet l'increment de salaris.
- La productivitat depèn de la dotació i l'adequada

combinació de tres factors:
a) Capital humà (de la formació).
b) Capital físic (de l'estoc de tecnologia).
c) Capital públic (infraestructures i serveis públics).

Per tant és necessari invertir en aquests tres factors per
augmentar la productivitat. Tot i això no és suficient, atès que
també han d'estar combinats de forma adequada. De fet en els
darrers anys han augmentat considerablement les dotacions dels
tres factors sense que això tingués una repercussió notable en la
productivitat. Per tant podem concloure que la combinació de
factors no està essent adequada, per la qual cosa, a més d'un
increment de les inversions en capital humà, físic i públic,
proposam canvis reguladors i liberalitzadors que permetin una
més adequada combinació d'aquests elements.

Per altra banda, una economia forta necessita que la seva
taxa de natalitat empresarial sigui suficientment alta per encarar
els reptes de futur, ja que és la forma de canalitzar el "capital
emprenedor". Són les noves empreses les que millor poden
canalitzar les oportunitats de negoci que proporcionen els canvis
en les tecnologies i en els mercats, contribuint a l'increment de
la productivitat.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques encaminades a augmentar la
productivitat mitjançant tot un seguit de canvis reguladors i
liberalitzadors que permetin una combinació adequada dels
factors de capital humà, capital físic i capital públic i que
permeti que aquest increment de productivitat es tradueixi en
l'increment de salaris.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques destinades a facilitar i fomentar
la creació d'empreses que fomentin el capital emprenedor basat
en l'esperit inquiet i actiu que es fixa objectius cada vegada més
ambiciosos, capaç d'aprendre de l'experiència per resoldre
problemes amb visió de futur acceptant i administrant dosis de
risc generant noves oportunitats de negoci que vénen
propiciades pels canvis en les tecnologies i en els mercats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques destinades a millorar l'entorn
competitiu, generant incentius per tal que les empreses siguin
eficients des d'un punt de vista dinàmic, de forma que destinin
recursos a investigar i innovar, introduint nous processos
productius amb menors costos i millors productes en el mercat.

4. El cost d'obrir i tancar una empresa és massa elevat, per la
qual cosa és urgent procedir a la seva reducció. Igualment, i pels
mateixos motius, les empreses no aposten per la seva ampliació
o pel seu creixement. Per tal motiu el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a fer efectiva
una reducció dels costos d'obertura i tancament empresarial.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar l'esperit empresarial mitjançant tres
actuacions:

a) La formació: la UIB i tot el sistema educatiu han de donar
una importància especial a la creació d'empreses.

b) Eliminació de les traves burocràtiques i creació de
facilitats fiscals.

c) Reconeixement social de la figura de l'empresari.

Palma, a 14 d'agost del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

A l'hora de fer front a la crisi econòmica que ens afecta, és
necessari prendre tot un seguit de mesures de caràcter immediat
que actuen com a pla de xoc enfront d'aquesta. Aquestes
mesures s'han de veure complementades amb mesures a llarg
termini que assegurin el futur.

L'educació és la inversió més important que hem de realitzar
per assegurar la prosperitat de les nostres illes. L'educació és
motiu de preocupació dels pares, tota vegada que una bona
formació acadèmica assegura també un bon futur professional.

Les Illes Balears pateixen uns nivells de rendiment escolar
molt baixos i un alt índex de fracàs escolar. És per això que
s'han d'impulsar solucions i iniciatives que aconsegueixin que
els nostres alumnes siguin els millors professionals i els més
preparats del futur davant aquest món cada vegada més
competitiu, perquè així les Balears tindran la major base per
créixer i desenvolupar nous reptes de futur amb persones ben
preparades i disposades a encapçalar el futur econòmic i
empresarial de les nostres illes.

L'educació és el principal pilar on descansen les societats
més sòlides, pròsperes i solidàries, i constitueix el millor
patrimoni individual i colAlectiu de les persones. És l'instrument
que els permet assolir les més altes cotes de llibertat i l'eina
essencial amb què compten els homes i les dones per
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transformar en realitat els seus somnis. Per això, la reducció del
fracàs i de l'abandó escolars ha de ser una de les pedres angular
de qualsevol acció de govern, tant en matèria social com
econòmica. És necessària una educació de qualitat i una
estabilitat en el model educatiu no sotmès a canvis cada vegada
que es produeix un canvi de govern.

Per això el Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb el model de trilingüisme, atès que
l'aprenentatge dels idiomes, en especial de l'anglès, des d'edats
primerenques garanteix la seva formació per afrontar el futur.
Així mateix el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a garantir l'equilibri permanent entre les dues
llengües oficials.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el  Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques educatives que garanteixin una
educació de qualitat, basada en el respecte i en l'aprenentatge
com a motor de canvi a la nostra societat i que contempli, entre
d'altres, les següents mesures:

- Acció decidida contra el fracàs i l'abandó escolars.
- Major protagonisme dels pares i les mares en l'educació.
- Potenciar la cultura de l'esforç amb la finalitat de fomentar

la superació personal dels alumnes.
- Elaboració d'un pla d'atenció als nins entre 0 i 3 anys.
- Compromís d'incrementar el pressupost d'educació al llarg

d'aquesta legislatura en un 60%, tal i com va fer l'anterior
govern.

- La formació permanent (long live learning) ha de
constituir un pilar més del concepte educatiu.

Palma, a 14 d'agost del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Exposició de motius

Durant la legislatura anterior el Govern de les Illes Balears
i el Consell Insular d'Eivissa van fer una gran inversió en
infraestructures esportives a l'illa d'Eivissa. Aquestes
instalAlacions, finançades mitjançant el Pla de
desestacionalització del govern autonòmic o bé directament pel
Consell Insular d'Eivissa, eren ben necessàries per als ciutadans
de la pitiüsa menor, ja que l'activitat esportiva havia
experimentat un excepcional increment els últims anys.

Afortunadament aquesta necessitat no ha deixat de créixer
i les institucions públiques han de continuar invertint per crear
noves infraestructures esportives i per conservar les existents,
especialment al municipi de Vila i els seus voltants, donat que
és la zona on es concentra el principal nucli de població de l'illa
d'Eivissa.

Una solució ràpida i econòmicament avantatjosa seria que
el Ministeri de Defensa desafectàs i cedís al Consell Insular
d'Eivissa les instalAlacions dels quarters militars de Sa Coma. Si
el Consell Insular d'Eivissa disposés d'aquestes instalAlacions i
comptés amb la colAlaboració i el suport del govern autonòmic,
podria reconvertir el recinte militar en una zona prioritàriament
esportiva, encara que també serien compatibles altres usos
culturals o socials. Sa Coma compta ja amb unes instalAlacions
esportives que ara es troben gairebé fora d'ús i és un recinte amb
moltes possibilitats, per les seves dimensions i la seva excelAlent
ubicació.

El Consell Insular d'Eivissa i el Govern de les Illes Balears
haurien d'assumir-ne el cost de les obres de reforma i
condicionament. Aquesta fórmula constituiria una solució viable
a la mancança d'instalAlacions esportives que ara pateix la zona
de Vila i els seus voltants.

Per aquests motius el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar al Ministeri de Defensa la cessió al Consell
Insular d'Eivissa del recinte militar de Sa Coma d'Eivissa perquè
el Consell Insular d'Eivissa pugui reconvertir aquest recinte en
zona esportiva, social i cultural, i ubicar-hi altres instalAlacions
de caràcter públic.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda que el Govern de les
Illes Balears donarà suport econòmic al Consell Insular
d'Eivissa per dur a terme la reforma i el condicionament del
recinte militar de Sa Coma d'Eivissa, una vegada el Ministeri de
Defensa l'hagi cedit al Consell Insular d'Eivissa.

Palma, a 12 d'agost del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Proporcionar als infants una protecció especial ha estat
anunciat a la Declaració de Ginebra del 1924 sobre els drets dels
nins i en la Declaració dels drets del nin adoptada a l'Assemblea
General el 20 de novembre del 1959 i reconegut a la Declaració
Universal dels Drets Humans, en el Pacte internacional de drets
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civils i polítics en els seus articles 23 i 24, i en el Pacte
internacional de drets econòmics, socials i culturals en el seu
article 10.

Els nins i les nines necessiten una protecció i cures
especials. A tots els països del món hi ha nins que viuen en
condicions difícils. És per tant necessari ressaltar la importància
de la cooperació internacional que serveix per millorar les
condicions de vida dels nins, sobretot en els països en vies de
desenvolupament.

Per tant hem de protegir els anomenats MENA que arriben
al nostre país. Per això és necessari que s'arribi a acords amb
països de procedència, però mai abandonar-los o aconseguir que
siguin tornats sense la conseqüent garantia de protecció i
acollida digna.

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 d'Espanya
a protegir els MENA que arriben al nostre país obrint vies
d'acord amb els països d'origen dels MENA i tenint molt en
compte les organitzacions no governamentals que treballen en
l'àmbit de la infància d'una manera provada i reconeguda.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que els MENA no siguin expulsats a tercers països on no tenen
familiars ni compten amb institucions públiques que els tutelin,
incomplint la Convenció dels Drets de la Infància.

Palma, a 29 de juliol del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Totes les persones han de tenir el dret d'emigrar i han de
poder exercir-lo amb llibertat però amb seguretat, amb
oportunitats però amb garanties, amb la totalitat dels drets però
amb les necessàries obligacions que permetin la integració i la
convivència.

La responsabilitat de l'acollida i la integració dels
immigrants és de les comunitats autònomes i de les seves
corporacions locals, sense oblidar la gran tasca que
desenvolupen les organitzacions no governamentals i que
presten un servei extraordinari i que s'ha de tenir en compte, per
la qual cosa es fa necessari un acord de tots per establir una
política d'estat en el marc del Consejo Superior que convoca el
Ministeri de Treball i Immigració.

És imprescindible que tots disposin d'una informació puntual
i actualitzada de la situació i així poder proposar mesures
adequades.

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 d'Espanya
a proporcionar tota la informació a les comunitats autònomes i
organitzacions no governamentals que treballen en l'àmbit de la
immigració de les condicions d'habitabilitat en què es troben els
immigrants reclosos als CIES.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a realitzar campanyes d'informació en els països emissors
d'immigració com a mesura dissuasiva i per acabar amb les
màfies responsables de tant de dolor i misèria.

Palma, a 29 de juliol del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 2294/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a centre
artesà i pagès a Formentera. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del
2008).

Com pensa ajudar la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia al Consell de Formentera, a l'Associació d'Artesans de
Formentera i a la Cooperativa Agrícola i Ramadera de
Formentera perquè es faci un centre artesà i pagès a
Formentera?

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia té intenció de
reformar l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil per a
destinar-ho al Centre Artesà i Cultural polivalent "Gabrielet",
situat a la localitat de Sant Francesc Xavier, en el terme
municipal de Formentera.

El pressupost d'execució d'aquesta obra és de 642.890 euros.
El finançament d'aquesta obra serà un 25% a càrrec del Consell
de Formentera i un 75% a càrrec de la Conselleria de Comerç.
De la part que assumirà la conselleria, 2/3, es co-finançaran amb
els fons FEDER de la Unió Europea (és a dir, que amb fons
FEDER es finançarà un 50% del total del cost del projecte).

Està previst que en les properes setmanes, el Consell de
Govern de les Illes Balears aprovi aquesta actuació. Un cop
aprovat pel Consell de Govern, es procedirà a la signatura del
conveni de colAlaboració entre la Conselleria de Comerç i el
Consell de Formentera i poder començar amb les obres
d'execució del projecte.

Palma, 7 de juliol del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.
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Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 4460/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a finca
pública del  Cap de Berberia de Formentera. (BOPIB núm. 43
de 30 de maig del 2008).

Llista completa de les actuacions que s'han portat a terme
a la finca ubicada al Cap de Berberia de Formentera,
propietat del Govern de les Illes Balears. I el seu pressupost.

Repoblació del Cap de Berberia 2007-2008.
Superfície repoblada: 19,46 Ha.
Número de plantes: 8.757 (2.189 savines i 6.568 pins).
Despeses de maquinària retroexcavadora per preparar el

terreny: 38.236,92 euros.
Despeses empresa contractada per repoblar: 25.955 euros.

La fotografia aèria adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats i Diputades.

Palma, 20 de juny del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 4465/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a
repoblació pesquera. (BOPIB núm. 43 de 30 de maig del 2008).

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

Els estudis realitzats en aquesta reserva apunten a una molt
bona recuperació dels recursos pesquers. És una de les àrees
marines protegides de Balears més productiva i on es dóna de
manera molt evident l'anomenat "efecte reserva".

La Conselleria d'Agricultura i Pesca continua fent
importants esforços per millorar la vigilància i la inspecció
d'aquesta zona de cara a complir els objectius de conservació
dels recursos pesquers.

La CAIP, el Laboratori d'Investigacions Marines i
Aqüicultura d'Andratx, estan portant a terme tot un seguit
d'estudis per tal de recuperar determinades espècies que, en la
gran majoria dels casos per la sobrepesca, es varen extingir de
les nostres aigües. En aquests moments els dos projectes
d'aquest tipus més importants són: recuperació de la corbina i
recuperació de la cranca mediterrània. En el cas de la primera
espècie, es tracta d'un peix que necessita d'aigües somes, de
transició entre aigües dolces i salades. Per tant, els seus hàbitats
ideals són desembocadures de rius (com és el cas de la
península), el litoral de les albuferes, etcètera. En el cas de les
Illes Balears les zones més adients per tractar de recuperar
aquesta espècie és la zona de la badia d'Alcúdia, juntament amb
s'Albufera, el litoral de s'Albufera des Grau (Menorca), etcètera.
En el cas de les Pitiüses cap zona, ara per ara, reuneix les
característiques adients per plantejar fer una repoblació
d'aquesta espècie.

En el cas de la segona espècie, la cranca mediterrània, és ben
diferent. Aquesta espècie es dóna per extingida de les nostres
aigües des de fa un seguit d'anys. Malgrat això, s'han produït
unes captures accidentals, la darrera el 2004, a aigües de
Formentera. Per tant, tot pareix indicar que encara ara a aigües
de les Pitiüses pot existir alguna població de cranca
mediterrània. En aquests moments al Laboratori d'Andratx s'està
realitzant el cultiu larvari a partit de tota una sèrie d'adults
reproductors que es varen portar des de Còrsega el passat mes
de maig. Tot el procés, fins aconseguir tenir uns exemplars de
cranca viables per a la seva re-introducció al medi natural porta
un cicle complet d'un any; és per això que fins l'any 2009 no es
disposaran d'exemplars de cranca per dur a terme una repoblació
amb unes mínimes garanties de viabilitat. Ara bé, és molt
probable que durant tot aquest temps, al laboratori es vagi
produint un "excés" de larves (una vegada es tenguin les
necessàries pel cultiu larvari i les femelles continuïn fent postes,
es tendran més larves de les que es poden mantenir al
laboratori), les quals s'aniran amollant a les diferents reserves
marines de les illes.

En el cas d'Eivissa i Formentera es considera la reserva
marina com la zona més adient per portar a terme la repoblació
ja que es tracta d'una àrea on l'esforç pesquer està més limitat
que a la resta del litoral i compta amb un servei de vigilància i
control. En qualsevol cas, en el moment de portar a terme les
repoblacions, tant de les larves com dels exemplars més grans,
es tendran en compte totes les circumstàncies i es realitzaran
tots els estudis cientificotècnica necessaris per garantir l'èxit de
l'actuació.

Palma, 25 de juny del 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 4500/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a
repoblació pesquera (II). (BOPIB núm. 43 de 30 de maig del
2008).

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

Els principals objectius dels esculls artificials que s'instalAlen
a les aigües de les Illes Balears són, principalment, impedir
l'arrossegament a àrees prohibides (de fons inferior al permès o
allà on existeixen comunitats d'especial valor i fragilitat) i
augmentar la producció pesquera. Normalment cada tipus
d'escull persegueix un d'aquests dos objectius: els de producció
no solen impedir el pas d'embarcacions d'arrossegament i els de
protecció no solen oferir les condicions necessàries per
augmentar la producció de manera significativa. Per tant, en
cada cas s'ha de fer una valoració prèvia de quins són els
objectius que es volen assolir.
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En el cas de les aigües interiors d'Eivissa i Formentera, des
dels anys vuitanta es varen instalAlar tota una sèrie d'esculls. Es
tracta d'esculls de protecció, principalment. Es varen instalAlar
per tal de protegir tot un seguit de comunitats bentòniques de
l'arrossegament en fons prohibits.

En aquests moments, per tal de garantir el compliment de les
normes de pesca d'arrossegament, existeixen tot un seguit de
mecanismes d'obligat compliment per la Unió Europea, com és
el cas de la caixa blava. Però, cal destacar, que malgrat aquests
mecanismes de control i de seguiment, en determinades àrees
del litoral balear encara es detecten determinats comportaments
d'incompliment de la norma (com ara el cas de la RM de
Migjorn, a Mallorca, on recentment es varen haver d'instalAlar
una sèrie d'esculls d'aquest tipus). En el cas d'Eivissa i
Formentera no es donen actualment aquestes circumstàncies i
tot indica que els esculls instalAlats en el seu moment, juntament
amb el seguiment que es fa de les caixes blaves, garanteixen el
compliment de la norma de pesca d'arrossegament. És important
no abusar d'aquest tipus d'infraestructures, ja que per una banda
tenen tot un seguit de rellevants beneficis (protecció, etc.), però
per una altra banda no es pot oblidar que produeixen tota una
sèrie d'impactes, sempre de caràcter puntual i localitzats, però
que existeixen, en el punt allà on s'ubiquen. A més, també cal
destacar que es tracta d' infraestructures que representen una
inversió econòmica molt elevada. Tot això fa que, en tot
moment s'hagi de valorar molt bé la necessitat d'instalAlar
esculls artificials a qualsevol punt del litoral balear i ponderar
els beneficis que repercutiran i els impactes que es podran
produir.

En el cas de les aigües d'Eivissa i Formentera: el relatiu bon
estat de conservació dels recursos pesquers existents, el
compliment de la norma de pesca d'arrossegament mitjançant
diferents sistemes de control i l'existència d'un nombre prou
important d'esculls ja instalAlats anteriorment, fa que tot indiqui
a la no idoneïtat en aquests moments d'instalAlar nous esculls.

Palma, 25 de juny del 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4863/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a dificultat dels
pescadors per accedir als nous locals destinats a aquest sector.
(BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears les
declaracions de la Confraria de Pescadors de Ciutadella en
relació a la discriminació que pateixen per poder accedir als
nous locals que se'ls havia d'adjudicar?

No hi ha cap discriminació cap als pescadors perquè els
locals estan reservats per a ells.

S'ha solAlicitat, per part de Ports de les Illes Balears, a la
confraria de pescadors la relació de solAlicituds per ocupar els
esmentats locals i així poder-los assignar.

A data d'avui encara només s'han presentat una part de les
solAlicituds i segons ens informen des de Ports de les Illes
Balears, s'adjudicaran en tenir la llista completa.

Palma, 4 de juliol del 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 4872/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a centre
terapèutic de salut mental per a menors. (BOPIB núm. 45 de
13 de juny del 2008).

Quines actuacions ha portat a terme el Govern des del
juliol del 2007 fins a la data d'avui per a la creació d'un centre
terapèutic per a menors amb problemàtica de salut mental
greu? Quines previsions té en aquest assumpte per a l'illa de
Menorca?

El concepte de "centre terapèutic per a menors amb
problemàtica de salut mental greu" no té una correlació exacta
amb la nomenclatura usada en l'Estratègia de salut mental de les
Illes Balears, on les unitats que s'hi descriuen són:

- Unitat de salut mental infantil i juvenil (USM-IJ).
- Unitat d'hospitalització. breu infantil i juvenil (UHB.IJ).
- Unitat terapèutica educativa de dia (UTED).
- Hospital de dia infantil i juvenil.
- Unitat terapèutica intensiva.

Palma, 16 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 4874/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a cita prèvia al
sistema de salut de Menorca. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny
del 2008).

Quines actuacions ha dut a terme el Govern des de juliol de
2007 fins avui per aconseguir implantar el sistema de cita
prèvia al sistema de salut a l'illa de Menorca?

El sistema de cita prèvia està implantat a tots els centres de
salut de l'illa de Menorca des de què l'any 2003 va començar la
seva activitat el call-center de cites per a atenció primària.

A més, des del passat mes de febrer s'ha iniciat una
campanya a totes les Illes Balears, inclosa Menorca, dirigida a
difondre aquest servei entre la població i promoure la seva
utilització.

I s'ha incrementat la difusió directa des dels serveis
d'admissió als usuaris en els centres de salut, amb l'objectiu
d'incrementar el seu ús.

Palma, 4 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 4896/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a personal
SOIB a Menorca. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

Quina és la relació de personal (amb indicació de la
retribució de cadascun) al servei de la Conselleria de Treball
i Formació i del SOIB que té el seu lloc de feina a l'illa de
Menorca?

Antonio Camps Pons.........................28.933,79 euros.
Maria Cueva Hermoso.......................26.509,91 euros.
Maria M. Serrano Rigo......................19.117,12 euros.
Herminia Van Walre Maria...............24.031,62 euros.
Maria Luz Barber Moll......................19.232,56 euros.
Juan Bosco Febrer Moll.....................28.933,79 euros.
Maria P. Hernández Gómez...............19.232,56 euros.
Marta Marcos Garzón.........................19.232,56 euros.
Jaume A. Verdaguer Sirerol...............54.277,09 euros.
Joana Florit Pons................................18.771,10 euros.
Rafael Triay Madrid...........................36.432,22 euros.
Nicolás Andreu Villalonga.................23.871,44 euros.
Maria L. Iglesias Blanco.....................18.771,10 euros.
Margarita Camps Extremera...............18.771,10 euros.

Palma, 2 de juliol del 2008.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 4897/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a signatura
electrònica a Menorca. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del
2008).

Quins serveis o procediments de l'administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears tenen incorporada la
signatura electrònica en els organismes o dependències que té
a l'illa de Menorca?

Tràmits actius:
• InstalAlacions de baixa tensió. General.
• Aparells elevadors. Inscripció de nous ascensors.
• InstalAlacions de baixa tensió. InstalAlacions d'enllaç.

Tràmits pel personal que fan feina pel Govern:
• Certificats per a comissió de serveis.
• Certificats d'extracte d'expedient personal.
• Certificats de serveis prestats.

Tràmits acabats:
• Proves selectives d'ingrés, d'accés i l'adquisició de noves

especialitats dels cossos docents de mestres i professors
d'ensenyament secundari, entre d'altres.

Palma, 14 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 4901/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
prohibició de fumar a determinats establiments. (BOPIB núm.
45 de 13 de juny del 2008).

Quin criteri d'aplicació segueix la Conselleria de Salut i
Consum respecte la Llei de drogodependències i altres
addiccions, aprovada pel Parlament de les Illes Balears
respecte als articles sobre la prohibició de fumar a diversos
establiments?

El criteri que segueix la Conselleria de Salut i Consum és
respectar la normativa vigent.

Palma, 4 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 4902/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
prohibició de fumar a determinats establiments (II). (BOPIB
núm. 45 de 13 de juny del 2008).

Quin criteri d'aplicació segueix la Conselleria de Salut i
Consum respecte la Llei de drogodependències i altres
addiccions, aprovada pel Congrés dels Diputats ren relació als
bars i restaurants de menys de 100 m2?

La Conselleria de Salut i Consum aplica els criteris de
respecte a les lleis vigents i la màxima protecció per a la salut
dels ciutadans.

Palma, 4 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 4903/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
prohibició de fumar a determinats establiments (III). (BOPIB
núm. 45 de 13 de juny del 2008).

Quin criteri d'aplicació segueix la Conselleria de Salut i
Consum respecte la separació d'espais, prevista a la Llei
estatal de tabac, en relació als bars i restaurants de més de
100 m2? Quin tipus de separació exigeix en el cas dels bars?

Per ambdós casos el criteri que s'estableix per part de la
Conselleria de Salut i Consum és el que estableix l'article 8 de
la Llei 28/2005.
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Palma, 4 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 4904/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a reunions
de les comissions per al seguiment de la legislació del tabac.
(BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

Quantes vegades s'han reunit en aquesta legislatura les
comissions per al seguiment de la legislació del tabac
constituïdes la passada legislatura amb la CAEB i la PIMERB?

La Conselleria de Salut i Consum no té constància formal i
oficial de la constitució de "comissions per al seguiment de la
legislació del tabac", ni disposa de cap tipus d'acta de reunió en
referència a les comissions objecte de la pregunta.

Com és obvi i manifest, una de les línies d'actuació de la
conselleria són les polítiques de salut enfront del tabaquisme; és
per això que aquesta legislatura s'han mantingut diferents
trobades entre la Direcció General de Salut Pública i
representants d'associacions d'empresaris en relació al
desenvolupament de la legislació sobre tabac.

Palma, 16 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 4905/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
finançament dels medicaments per deshabituació tabàquica.
(BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

Té intenció la Conselleria de Salut i Consum de finançar
els fàrmacs per deshabituació tabàquica de la població
fumadora que s'aconsella als programes per deixar de fumar?

És objectiu d'aquesta legislatura facilitar la deshabituació de
l'hàbit tabàquic.

Palma, 4 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 4908/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a relació
de consultes metges. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

Quin és el nombre de consultes per àrees? Afegiu-hi les
xifres de l'any 2008.

Atenció discapacitats

Visites consultes
externes

2005 2006 2007 2008

Estomatologia 89 213 603 295

Oftalmologia -- 18 20 11

Urologia -- 15 10 --

Palma, 4 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 4969/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miguel F. Mayans i Serra, relativa a estadística de
les barques de Formentera. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny del
2008).

Quants de passatgers han utilitzat mensualment i durant els
sis mesos de l'any 2008 les barques de les 6 hores entre
Formentera i Eivissa i de les 21.30 hores entre Eivissa i
Formentera, que subvenciona el Govern balear?

Viatgers en serveis marítims contractats línia Eivissa-
Formentera any 2008

Naviliera Sercomisa
Eivissa-Formentera
21.30 h.

Naviliera Balearia
Formentera-Eivissa 6
h.

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig

75
101
71
116
248

895
707
958
989

1606

Palma, 7 de juliol del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 4989/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miguel F. Mayans i Serra, relativa a transport de
mercaderies. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny del 2008).

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

El Govern de les Illes Balears està estudiant quina és la
millor manera de regular el trànsit entre Eivissa i Formentera.

Aquests estudis es fan conjuntament amb el Consell Insular
de Formentera i tan aviat com disposem dels diversos estudis
encarregats, es prendrà una decisió i es durà a terme.
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Aquest procés es dóna atès que a la passada legislatura  es
va permetre deixar fora de les línies d'interès públic la línia
Dènia-Formentera.

Palma, 7 de juliol del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 4991/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miguel F. Mayans i Serra, relativa a inversions
Estatut d'Autonomia a Formentera (I). (BOPIB núm. 46 de 20
de juny del 2008).

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

S'inclouen dues propostes: el Museu de la Ciència de les
Illes Balears, que s'ha pensat que tenguin una estructura en
xarxa estesa a tot el territori (22.420.000 euros) i l'Institut
Balear de Recerca d'Estudis Avançats (2.260.000 euros) que,
lògicament, també preveuran actuacions a l'illa de Formentera.
Finalment la proposta també incorpora un projecte per a la
introducció de l'hidrogen per a la propulsió de vehicles a les
Illes Balears (3.500.000 euros), al qual no es pot assignar una
referència territorial i l'impuls d'un Centre Tecnològic d'Aviació
(10.000.000 euros) d'actuació a tot el territori la ubicació del
qual no s'especifica, però que igualment cal esmentar en relació
amb l'illa de Formentera.

Palma, 14 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 4995/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miguel F. Mayans i Serra, relativa a Formentera
Digital. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny del 2008).

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

Actualment ja és en funcionament el TDT a Formentera. Les
inversions fetes durant els anys anteriors proporcionen els
serveis digitals de televisió per als canals estatals, IB3 i la TEF.

Quant als projectes pendents, cal dir que el sistema radiant
dissenyat no proporciona prou servei a algunes zones de
Formentera i del sud d'Eivissa. Les darreres setmanes hem
formalitzat un contracte amb l'adjudicatari del servei
(Retevision) per modificar i millorar el sistema radiant i, si es
considera tècnicament viable, augmentarem lleugerament la
potència d'emissió.

Palma, 14 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 5178/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a
desplaçament a Madrid del conseller de Salut i Consum.
(BOPIB núm. 46 de 20 de juny del 2008).

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

El 12 de juny vaig ser a Madrid per assistir a la conferència
del President del Govern de les Illes Balears en els desdejunis
informatius d'Europa Press.

Palma, 9 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 5263/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a noves
tecnologies al sector turístic a Menorca. (BOPIB núm. 46 de
20 de juny del 2008).

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

Hi participaran de forma destacada i mitjançant un procés de
negociació.

Palma, 14 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 5264/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a Pla director
sectorial d'equipaments comercials a Menorca. (BOPIB núm.
46 de 20 de juny del 2008).

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

D'acord amb els articles 11.2 i 1.2 de la Llei 14/2000, de 21
de desembre de l'ordenació del territori de les Illes Balears, la
competència per elaborar els plans directors sectorials
d'equipaments comercials la tenen els consells insulars en el seu
respectiu territori.
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Palma, 7 de juliol del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 5279/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a
desplaçament a Madrid de la consellera de Treball i Formació.
(BOPIB núm. 46 de 20 de juny del 2008).

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

El dia 12 de juny del 2008 la consellera de Treball i
Formació en el seu desplaçament a Madrid va assistir, amb el
President Hble. Sr. Francesc Antich, al berenar informatiu
d'Europa Press. Després va assistir a una reunió amb el Secretari
d'Estat de Turisme, Sr. Joan Mesquida, per tractar temes de
Turisme Social Europeu.

Palma, 10 de juliol del 2008.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 5316/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a transport
marítim entre Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de
juliol del 2008).

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?

La Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori,
juntament amb institucions i agents implicats, valora que el
servei per als mesos d'estiu és correcte i que posteriorment, per
als mesos d'hivern, obrirà un altre procés de negociacions per
valorar la situació.

Palma, 14 de juliol del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 5485/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a visites
del President del Govern a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4
de juliol del 2008).

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

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 5486/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
conseller i/o alts càrrecs de la Conselleria de Presidència a
Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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

-Dies 9 i 10 de juliol de 2007, l'Hble. Sr. Albert Moragues
i Gomila, conseller de Presidència, visita Formentera, amb
motiu de la constitució del Consell Insular d'Eivissa i del
Consell Insular de Formentera.

-Dies 28 i 29 de gener del 2008, el director general de
Relacions Institucionals, Sr. Santiago Florit, viatjà a Eivissa i
Formentera per reunir-se amb representants d'associacions i
centres regionals.

-Dia 28 de febrer del 2008, l'Hble. Sr. Albert Moragues i
Gomila, conseller de Presidència, Sra. Francisca Mollet, cap de
gabinet de la Conselleria de Presidència, Sra. Aina Maria Vives,
cap de premsa de la Conselleria de Presidència, Sr. Pere Aguiló,
director general de l'Advocacia de les Illes Balears i Sra. Joana
Maria Socias i Camacho, directora general de Relacions amb el
Parlament i Coordinació Normativa, assistiren a la reunió de la
Comissió Mixta de transferències a Formentera.

-Dia 23 d'abril del 2008, el director general de Qualitat dels
Serveis, Sr. Fernando Monar, va realitzar una visita a
Formentera per reunir-se amb el President del Consell Insular
de Formentera, Sr. Jaume Ferrer i Ribas.

-Dia 8 de maig del 2008, el director general de Coordinació
Departamental, Sr. José Antonio Santos Hierro, va ser convocat
a la Junta ordinària rectora del Consorci Formentera
Desenvolupament.

-Dia 11 de juliol del 2008, el director general
d'Administracions Públiques, Sr. Miquel Nadal i Moyà, va
assistir a l'illa de Formentera al Consell Executiu de la FELIB.
A més, va visitar el Consell de Formentera per reunir-se amb el
President.

Palma, 16 de juliol del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 5489/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
conseller i/o alts càrrecs de la Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4
de juliol del 2008).

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

El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori,
juntament amb el director general de Mobilitat, varen viatjar a
Formentera el dia 23 d'agost del 2007.
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Les reunions mantingudes foren amb el conseller d'Hisenda
i Territori i la consellera de Medi Ambient del Consell de
Formentera i amb el batlle de Formentera.

Palma, 11 de juliol del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 5498/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del
2008).

Visites del director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a Formentera durant
aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears visità l'oficina que Televisió de les Illes Balears
(IB3) té a l'illa de Formentera, una setmana després del seu
nomenament per part del Parlament de les Illes Balears, per
conèixer de primera mà les instalAlacions.

El director general manté el seu compromís de viatjar a
Formentera quan la seva presència sigui requerida.

Palma, 30 de juliol del 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 5499/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites de la
gerent de la Fundació Balears a l'Exterior a Formentera.
(BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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

La gerent de la Fundació Balears a l'Exterior no ha estat cap
vegada a Formentera.

Palma, 24 de juliol del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 5507/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de SITIBSA a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de
juliol del 2008).

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

El Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears
(SITIBSA) és un servei de caràcter instrumental del Govern de
les Illes Balears i, generalment, les relacions institucions entre
administracions són duites directament per la Direcció General
d'Ordenació del Territori, seguint les directrius del conseller, tot
això sense perjudici que el gerent, eventualment, pugui realitzar
desplaçaments de treball.

En aquests moments no està prevista cap visita a Formentera
per part del gerent de SITIBSA.

Palma, 16 de juliol del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 5508/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de l'IBISEC a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de
juliol del 2008).

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

Salvat error o omissió, el gerent de l'IBISEC va visitar,
acompanyat de la consellera, el CP Sant Ferran de Ses Roques,
el passat dia 20 de febrer del 2008.

Per altra banda, el passat dia 24 d'abril del 2008, va visitar
Sant Francesc, per tractar el tema d'una parcelAla per a la
possible ubicació d'un nou CP. També el CP Mestre Lluís
Andreu i l'IES Marc Ferrer de Sant Francesc i el CP El Pilar de
la Mola.

Palma, 15 de juliol del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 5512/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites de la
delegada territorial d'Educació d'Eivissa i Formentera a
Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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

Salvat error o omissió, la delegada territorial d'Educació
d'Eivissa i Formentera ha visitat Formentera en les següents
ocasions:

-Dijous 16 d'agost de 2007: visita al CP Mestre Lluís
Andreu, amb motiu de la instalAlació prefabricat per al curs
2007-2008.

-Dilluns 10 de setembre de 2007: reunió amb el President
del Consell de Formentera i la consellera d'Educació de
Formentera per a la presentació i inici del curs. També reunió
amb els directors dels centres de Formentera (inici de curs).

-Divendres 9 de novembre de 2007, visita a distints centres
(escolarització, funcionament general i necessitats): CP el Pilar,
CP Sant Ferran, CP Mestre Lluís Andreu, IES Marc Ferrer,
Extensió del Conservatori Professional de Música i Dansa i
Extensió de l'Escola Oficial d'Idiomes.
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-Dimecres 20 de febrer del 2008, visita obres CP Sant Ferran
i constitució del Patronat Museu de Formentera.

-Dijous 24 d'abril del 2008, visites centres juntament amb el
gerent de l'IBISEC, al CP El Pilar, CP Sant Ferran, CP Mestre
Lluís Andreu, IES Marc Ferrer i possible ubicació solar nou CP
Sant Ferran.

-Dilluns 2 de juny del 2008, reunió amb els directors dels
centres de Formentera, programa reutilització de llibres de text.

-Divendres 6 de juny del 2008, constitució de l'òrgan de
garantia d'admissió d'alumnat de Formentera, amb directors de
centres i Conselleria d'Educació i Cultura i reunió de l'òrgan de
garantia d'admissió d'alumnat a Formentera. 

Palma, 15 de juliol del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 5544/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(I). (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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 la persona física o jurídica objecte de la subvenció,
l'import de la subvenció i la seva finalitat.

Aquesta relació de persones i projectes subvencionats s'ha
elaborat identificant, de les diferents línies de subvencions de la
conselleria, aquelles que, per denominació de l'entitat o del
projecte, s'identifiquen amb Formentera, però no s'ha pogut
basar en el domicili d la persona perceptora, atès que el sistema
informàtic no permet fer aquest tipus de consulta:
• Associació Cultural Andaluza de Formentera. Convocatòria

de subvencions de foment de l'acció cívica 2007. Enregistrar
DVD i CD. 4.086,03 euros.

• Formentera Media SL. Convocatòria de subvencions en
matèria de mitjans de comunicació per a mitjans escrits i
digitals. Suport a l'edició de la revista Sa Savina. 79.572
euros.

• Associació de Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica
d'Eivissa i Formentera (AFFAC). Despeses de l'activitat de
l'associació (tècniques tradicionals i noves en el tractament
de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica. 5.400
euros.

• Associació de Persones amb Necessitats Especials d'Eivissa
i Formentera (APNEF). Despeses de l'activitat de
l'associació: suport a nins amb necessitats educatives
especials. 3.120 euros.

• Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer d'Eivissa i
Formentera. Despeses de l'activitat de l'associació, cobrir 4
hores de respir per a les famílies de malalts d'alzheimer
d'Eivissa i Formentera. 16.000 euros.

Palma, 24 de juliol del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 5969/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Torres i Marí, relativa a trasllat de
pacients d'Eivissa i Formentera a l'hospital de referència a
Mallorca per a sessions de radioteràpia, des de l'any 2004.
(BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

Quin és el nombre total de trasllats de pacients d'Eivissa i
Formentera a l'hospital de referència per a rebre sessions de
radioteràpia, des de l'any 2004?

Pacients d'Eivissa i Formentera

2004
2005
2006
2007

77
71
893

Palma, 16 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 7679/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre del 2008, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre les
transferències de justícia a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 7680/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença del Govern de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre del 2008, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença del Govern de les Illes
Balears, per tal d'informar sobre la situació del vaixell Don
Pedro.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 7681/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre del 2008, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre el projecte
Cinquena illa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Escrit RGE núm. 6845/08, 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
3 de setembre 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. Debat de les interpelAlacions següents:
1. RGE núm. 6763/08, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a previsions i dotació de la Policia turística.

2. RGE núm. 6764/08, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de
maig, d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per
a habitatges de protecció pública.

3. RGE núm. 6765/08, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a rendibilitat dels comerços de les Illes
Balears.

Punt segon. Debat i votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 6770/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en relació amb la situació del transport aeri
a les Illes Balears.

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 10 de
setembre a les 11,30 hores 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 3 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial per

a les proposicions no de llei amb tramitació davant ple RGE
núm. 4528/08, 4529/09 i 6770/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7678/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i atén la
petició que les proposicions no de llei que es relacionen a
continuació es tramitin davant la Comissió d'Ordenació
Territorial:
• RGE núm. 4528/08, relativa a signatura del conveni

ferroviari (BOPIB núm. 43, de 30 de maig del 2008).
• RGE núm. 4529/08, relativa a convocatòria de les

comissions de seguiment dels convenis de carreteres dels
anys 1998 i 2004 (BOPIB núm. 43, de 30 de maig del 2008).

• RGE núm. 6770/08, relativa a actuacions en relació amb la
situació del transport aeri a les Illes Balears (BOPIB núm.
49, d'1 d'agost del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Rectificació del text de la Proposició no de llei RGE núm.

4528/08, relativa a signatura del conveni ferroviari (BOPIB
núm. 43, de 30 de maig d'enguany, pàg. 1270). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de setembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7677/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual es rectifica el text de la proposició no de llei esmentada en
el sentit següent:



1516 BOPIB núm. 50 -  5 de setembre del 2008

El punt 1 quedaria redactat de la manera següent:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a la signatura d'un conveni ferroviari i de transport públic
amb el Govern de les Illes Balears que inclogui Palma,
Menorca, Eivissa i Formentera, abans del 30 d'octubre de
2008.

En el punt 3 se substitueix l'expressió "ferroviària" per la "de
transport públic".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Cessament i nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència mitjançant  resolució de dia 5 de
juliol del 2007, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
2422/07, de dia 9 de juliol del 2007, en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears,  aprovà el nomenament del Sr. Lluís Pomar Vidal, com
a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Popular, amb categoria administrativa de cap de secció (grup
A2(B), nivell 24).
                   

Atès l'escrit amb RGE núm. 6868/08, de dia 26 d’agost del
2008, presentat per la portaveu del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual solAlicita el cessament del Sr. Lluís Pomar
Vidal amb efectes econòmics i administratius des de dia 1 de
setembre del 2008, en relació amb el càrrec descrit al paràgraf
anterior.

Atès l’escrit amb RGE núm. 6870/08, de dia 26 d’agost del
2008, pel qual el senador IlAlm. Sr. Joan Huguet Rotger, elegit
en representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
solAlicita el nomenament del Sr. Lluís Pomar Vidal com a
personal eventual al seu servei. 

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
dia 3 de setembre del 2008, en ús de les facultats previstes a
l’article 5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, 

Resolc:

1. El cessament del Sr. Lluís Pomar Vidal com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de secció
(grup A2(B), nivell 24)  adscrit al servei del Grup
Parlamentari Popular, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 1 de setembre del 2008.

2. El nomenament del Sr. Lluís Pomar Vidal com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C, nivell 23) adscrit al servei del senador elegit en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

IlAlm. Sr. Joan Huguet Rotger, amb  efectes econòmics i
administratius des de dia 2 de setembre 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 de la Cambra en
el termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta,
tot d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del 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 des
de la data de notificació de la present resolució.

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

Ordre de Publicació

B)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència mitjançant  resolució de dia 4 de
juliol del 2007, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
2415/07, de dia 6 de juliol del 2007,  en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears,  aprovà el nomenament del Sr. Manuel Blanco Martín,
com a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Popular, amb categoria administrativa de cap de negociat (grup
C, nivell 23).
                   

Atès l'escrit amb RGE núm. 6978/08, de dia 29 d’agost del
2008, presentat per la portaveu del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual sol.licita el cessament del Sr. Manuel Blanco
Martín amb efectes econòmics i administratius des de dia 1 de
setembre del 2008.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
dia 3 de setembre del 2008, en ús de les facultats previstes a
l’article 5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears,

Resolc:

1. El cessament del Sr. Manuel Blanco Martín com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C, nivell 23)  adscrit al servei del Grup Parlamentari
Popular, amb efectes econòmics i administratius des de dia
1 de setembre del 2008.

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

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en
el termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta,
tot d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
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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.

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

Ordre de Publicació

C)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència mitjançant  resolució de dia 11 de
setembre del 2008, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
2888/07, de dia 11 de setembre del 2007,  en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears,  aprovà el nomenament de la Sra. Carmen Perona Pérez
com a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Mixt, amb categoria administrativa de cap de negociat (grup C,
nivell 23).
                   

Atès l'escrit amb RGE núm. 7671/08, de dia 1 de setembre
del 2008, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el
qual solAlicita el cessament de la Sra. Carmen Perona Pérez amb
efectes econòmics i administratius des del dia 7 de setembre del
2008.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
el dia 3 de setembre del 2008, en ús de les facultats previstes a
l’article 5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, 

Resolc:

1. El cessament de la Sra. Carmen Perona i Pérez com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C, nivell 23)  adscrita al servei del Grup
Parlamentari Mixt, amb efectes econòmics i administratius
des del dia 7 de setembre del 2008.

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

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en
el termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta,
tot d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del 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 des
de la data de notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 3 de setembre 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 treball 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 portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 6869/08, de dia 29 d’agost del 2008,
solAlicita el nomenament del Sr. Guillem Estarellas Valls,
com a personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.

 
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de

personal del Parlament de les Illes Balears,  

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Guillem Estarellas i Valls com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de secció (
assimilat a funcionari del grup A2(B), nivell 24),  adscrit al
servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 1 de setembre del
2008.

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

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en
el termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta,
tot d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del 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 des
de la data de notificació de la present resolució.

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

E)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball 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 portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 6979/08, de dia 29 d’agost del 2008,
solAlicita el nomenament de la Sra. Patricia Moreno
Ruiz-Olalde, com a personal eventual adscrita al servei del
grup esmentat.

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. Patricia Moreno Ruiz-Olalde 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 Popular, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 2 de setembre
del 2008.

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

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en
el termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta,
tot d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del 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 des
de la data de notificació de la present resolució.

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