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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 8008/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de la
temporada turística actual. 1543

B) RGE núm. 8035/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a accessibilitat al transport públic. 1543

C) RGE núm. 8040/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament per eficiència energètica i energies renovables. 1543

D) RGE núm. 8041/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació de barris
i zones. 1544

E) RGE núm. 8042/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a brot de legionelAlosi
a Eivissa. 1544

F) RGE núm. 8043/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
persones amb discapacitats a Ciutadella. 1544

G) RGE núm. 8044/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació econòmica
de Menorca. 1544

H) RGE núm. 8045/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  terrenys per
construir el nou Hospital d'Eivissa. 1544

I) RGE núm. 8046/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon cinturó de
Palma. 1544

J) RGE núm. 8047/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou model de
finançament per a les Illes Balears. 1544

K) RGE núm. 8048/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concurs
de creditors de la companyia Futura. 1544

L) RGE núm. 8049/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a pla de
màrqueting d'IBATUR. 1545

M) RGE núm. 8050/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a foment de l'activitat
econòmica. 1545

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7996/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en relació amb el Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género. 1545

B) RGE núm. 7997/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a material
didàctic per a la prevenció de violència de gènere. 1545

C) RGE núm. 7998/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència
psicològica a les víctimes de la violència de gènere. 1546

D) RGE núm. 8010/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de decret per
a la regularització de places ilAlegals. 1546

E) RGE núm. 8011/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió dels recursos
recaptats mitjançant la regularització de places ilAlegals. 1546
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F) RGE núm. 8012/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de recursos en
matèria de promoció turística als consells insulars. 1546

G) RGE núm. 8013/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de reforma
de la Platja de Palma. 1546

H) RGE núm. 8014/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del sector de
la restauració i oferta complementària. 1546

I) RGE núm. 8015/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a organització de grans
esdeveniments culturals o esportius per a la promoció turística. 1546

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7980/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retalls de serveis sanitaris de Portocristo. 1547

B) RGE núm. 7981/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retalls de serveis sanitaris al centre de salut de Can Picafort.
1547

C) RGE núm. 7983/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'acció per a l'ocupació de les dones. 1548

D) RGE núm. 7984/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'igualtat a l'administració autonòmica de les Illes Balears.
1548

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 3024/08 , presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a drets lingüístics a
l'Ib-salut. 1548

B) A la pregunta RGE núm. 3570/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost de les diverses
mesures anunciades pel conseller de Salut a la sessió plenària de dia 15 d'abril del 2008. 1549

C) A les preguntes RGE núm. 4648/08 a 4655/08, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez i Ferreiro, relatives a parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (I a VIII). 1549

D) A la pregunta RGE núm. 4883/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a inversions de l'Estatut
d'Autonomia a Menorca (II). 1551

E) A la pregunta RGE núm. 4893/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a millores tecnològiques
a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca. 1551

F) A la pregunta RGE núm. 4894/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a noves especialitats a
l'Hospital Mateu Orfila de Menorca. 1551

G) A la pregunta RGE núm. 4895/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a noves prestacions
sanitàries al sistema de salut de Menorca. 1551

H) A la pregunta RGE núm. 4906/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a programa per deixar
de fumar. 1552

I) A la pregunta RGE núm. 4907/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a fons per al
desenvolupament de programes de salut pública. 1552

J) A la pregunta RGE núm. 4909/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a intervencions
suspeses. 1552

K) A la pregunta RGE núm. 4911/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a activitat quirúrgica
de l'Hospital General. 1552

L) A la pregunta RGE núm. 5181/08 , presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost de les reformes
anunciades pel conseller de Salut en relació amb Son Espases. 1552
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M) A les preguntes RGE núm. 5251/08 a 5245/08,  presentades per l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relatives a pla
d'inversions en obra pública a Menorca (I a V). 1553

N) A la pregunta RGE núm.5268/08 , presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a ensenyament de l'anglès
a Menorca. 1554

O) A la pregunta RGE núm. 5490/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites de la consellera
i/o alts càrrecs de la Conselleria d'Educació i Cultura a Formentera. 1555

P) A la pregunta RGE núm. 5493/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del conseller i/o
alts càrrecs de la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques a Formentera. 1556

Q) A la pregunta RGE núm. 5494/08 , presentada per l'Hble. Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a visites de la
consellera i/o alts càrrecs de la Conselleria de Treball i Formació a Formentera. 1556

R) A la pregunta RGE núm. 5497/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del conseller i/o
alts càrrecs de la Conselleria d'Esports i Joventut a Formentera. 1556

S) A la pregunta RGE núm. 5513/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del gerent de l'Ib-
salut a Formentera. 1556

T) A la pregunta RGE núm. 5514/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites de la Defensora
dels usuaris del sistema sanitari públic a Formentera. 1557

U) A les preguntes RGE núm. 5533/08 a 5536/08, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relatives a visites del
gerent de l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears, de la gerent de FOGAIBA, de la gerent de SEMILLA
i de la gerent de l'IBABSA a Formentera, respectivament. 1557

V) A la pregunta RGE núm. 5537/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del gerent de
l'IBAVI a Formentera. 1557

X) A la pregunta RGE núm. 5538/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del gerent de
GESTUR Balear SA a Formentera. 1557

Y) A la pregunta RGE núm. 5539/08 , presentada per l'Hble. Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a visites de la gerent
del SOIB a Formentera. 1557

Z) A la pregunta RGE núm. 5541/08 , presentada per l'Hble. Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a visites del gerent
de Fires i Congressos de Balears SA a Formentera. 1557

AA) A la pregunta RGE núm. 5543/08 , presentada per l'Hble. Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a visites de la gerent
del Centre Balears Europa a Formentera. 1558

AB) A la pregunta RGE núm. 5548/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (V). 1558

AC) A la pregunta RGE núm. 5556/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (XIII). 1558

AD) A la pregunta RGE núm. 5639/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost del
soterrament de la planta de serveis de l'Hospital de Son Espases. 1559

AE) A la pregunta RGE núm. 6193/08 , presentada per l'Hble. Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a conservatori de
música de Formentera. 1559

AF) A la pregunta RGE núm. 6194/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a inspecció de pesca a
Formentera. 1559

AG) A la pregunta RGE núm. 6208/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a manteniment del parc
d'habitatges de l'IBAVI a Eivissa i Formentera. 1559

AH) A la pregunta RGE núm. 6209/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a "Carn de Formentera".
1559
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AI) A la pregunta RGE núm. 6210/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a Associació de Ramaders
de Formentera. 1560

AJ) A la pregunta RGE núm. 6773/08 , presentada per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a tasca de les persones
encarregades de vigilar les platges de Sa Ràpita i Es Trenc. 1560

AK) A la pregunta RGE núm. 6775/08 , presentada per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a contractació de les
persones encarregades de vigilar les platges de Sa Ràpita i Es Trenc.  1560

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 7794/08, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració. 1560

B) RGE núm. 8021/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball
i Formació. 1560

C) RGE núm. 8022/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball
i Formació. 1561

D) RGE núm. 8023/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball
i Formació. 1561

E) RGE núm. 8024/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència.
1561

F) RGE núm. 8025/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç,
Indústria i Energia. 1561

G) RGE núm. 8026/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç,
Indústria i Energia. 1561

H) RGE núm. 8027/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca. 1561

I) RGE núm. 8028/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca. 1562

J) RGE núm. 8029/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient. 1562

3.17. INFORMACIÓ

A) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 384/08. 1562

4. INFORMACIONS

A) Canvis a diverses comissions. 1562

B) Normes reguladores del procediment per a la designació de candidats a magistrats del Tribunal Constitucional. 1562

5. CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 50, de 5 de setembre del 2008 1563
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 7982/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació del nou Hospital d'Eivissa. (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

Palma, a 10 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la situació del nou Hospital d'Eivissa.

Atès que la Conselleria de Salut va anunciar que continuaria
amb el projecte anunciat pel PP sobre la construcció d’un nou
hospital a Eivissa que pogués assumir la demanda sanitària dels
seus ciutadans, especialment davant l’increment extraordinari
de població que hi ha hagut en els darrers anys, i després de la
culminació de reformes tan importants com la nova unitat de
pediatria, la nova unitat de hemodiàlisi i la reforma integral dels
quiròfans que es varen executar a la passada legislatura.

Atès que la Conselleria de Salut ni tan sols ha licitat el
projecte ni ha informat sobre la ubicació ni sobre el finançament
de l’hospital i, a més, es tenen informacions contradictòries
entre les distintes institucions d’Eivissa que estan implicades en
la seva execució.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el conseller de Salut i Consum en relació amb la
situació del nou hospital d’Eivissa.

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 7837/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (I). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7838/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (II). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7839/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (III). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7840/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (IV). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7841/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (V). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7842/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (VI). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7843/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (VII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7844/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (VIII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7845/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (IX). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7846/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (X). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7847/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XI). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7848/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7849/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XIII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7850/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XIV). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).



1530 BOPIB núm. 51 -  12 de setembre del 2008

RGE núm. 7851/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XV). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7852/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XVI). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7853/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XVII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7854/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XVIII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7855/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XIX). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7856/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XX). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7857/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXI). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7858/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7859/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXIII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7860/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXIV). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7861/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXV). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7862/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXVI). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7863/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXVII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7864/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXVIII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7865/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXIX). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7866/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXX). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7867/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXXI). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7868/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXXII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7869/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXXIII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7870/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXXIV). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7871/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXXV). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7872/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXXVI). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7873/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXXVII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7874/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXXVIII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7875/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XXXIX). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).
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RGE núm. 7876/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XL). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7877/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XLI). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7878/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XLII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7879/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XLIII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7880/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XLIV). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7881/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XLV). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7882/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XLVI). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7883/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XLVII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7884/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XLVIII). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7885/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (XLIX). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7886/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (L). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7887/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parc natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera (LI). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7962/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants a les entitats culturals (I). (Mesa de 10 de setembre
del 2008).

RGE núm. 7963/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants a les entitats culturals (II). (Mesa de 10 de setembre
del 2008).

RGE núm. 7964/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants a les entitats culturals (III). (Mesa de 10 de setembre
del 2008).

RGE núm. 7965/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
espectadors a les entitats culturals (I). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7966/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
espectadors a les entitats culturals (II). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7967/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
espectadors a les entitats culturals (III). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7968/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants a les entitats culturals (IV). (Mesa de 10 de setembre
del 2008).

RGE núm. 7969/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants a les entitats culturals (V). (Mesa de 10 de setembre
del 2008).

RGE núm. 7970/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
espectadors a les entitats culturals (IV). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7971/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants a les entitats culturals (VI). (Mesa de 10 de setembre
del 2008).

RGE núm. 7972/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
espectadors a les entitats culturals (V). (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 7973/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants a les entitats culturals (VII). (Mesa de 10 de setembre
del 2008).

RGE núm. 7992/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informes sobre impactes de gènere. (Mesa de 10 de setembre
del 2008).
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RGE núm. 7993/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a canvi d'empresa del Servei d'Assistència Psicològica a les
víctimes de violència de gènere. (Mesa de 10 de setembre del
2008).

RGE núm. 7994/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocol d'intervenció contra la violència de gènere. (Mesa
de 10 de setembre del 2008).

RGE núm. 7999/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvenció per a la implantació de plans d'igualtat. (Mesa de
10 de setembre del 2008).

RGE núm. 8000/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspecció
d'establiments de tot inclòs a Mallorca. (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 8001/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segell
d'establiments de tot inclòs. (Mesa de 10 de setembre del
2008).

RGE núm. 8002/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes
d'inspecció a establiments de tot inclòs. (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 8003/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes
d'inspecció a establiments d'oferta complementària. (Mesa de
10 de setembre del 2008).

Palma, a 10 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 escrita.

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per protegir els
recursos geològics i les estructures geomorfològiques més
valuoses, per evitar-ne els impactes paisatgístics i les
disfuncions ecològiques i en especial per a la protecció de les
formacions i dels sistemes dunars més importants del parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per fomentar l'ús
racional de l'aigua i la protecció dels sistemes hídrics de
possibles contaminacions, així com l'aplicació en seu local dels
principis inspiradors de la nova Directiva 200/60/CEE, de 23
d'octubre?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per protegir la
qualitat del medi hídric al llarg de tot el seu cicle i garantir les
condicions naturals físiques, químiques i biològiques de l'aigua
marina en les zones de captació i de producció salinera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per neutralitzar els
impactes sobre el medi atmosfèric que en poden comprometre
la qualitat, especialment, modulant la contaminació lumínica
dins el parc derivada del model d'ocupació urbana?

Palma, a 3 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per prioritzar la
conservació dels ecosistemes saliners, els estanys litorals, els
illots i farallons, els fons marins i els sistemes dunars?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per garantir-ne la
connectivitat biològica i establir mesures urgents de protecció
de la integritat física del territori i d'afavoriment de la
permeabilitat a la fauna per part de la matriu d'usos dominants?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per mantenir i
millorar l'estat de conservació de les zones forestals en general,
afavorint el seu paper protector i l'aportació d'externalitats,
especialment totes les comunitats singulars amb savinars?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per afavorir la
diversitat d'ambients, vetllant pel manteniment dels ambients
oberts, especialment dels conreus tradicionals, i promoure
l'agricultura ecològica i integrada?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per vetllar per la
conservació de les praderies i d'altres formacions singulars de
posidònia oceànica?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per potenciar la
funció que desenvolupa l'espai natural en el seu àmbit marí com
a reserva de biodiversitat i dels recursos pesquers?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per potenciar
l'estudi i el coneixement dels hàbitats catalogats com "d'interès"
o "d'interès especial" per al parc natural?

Palma, a 3 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per impulsar
l'elaboració d'un mapa d'hàbitats com a eina bàsica per a la
gestió dels ambients naturals del parc natural?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per promoure i
regular la redacció urgent d'un pla de conservació d'hàbitats i
espècies per al parc natural?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per potenciar els
ambients saliners i d'aiguamolls perduts darrerament a l'àmbit
del parc natural i la seva funcionalitat ecològica?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per controlar i
disminuir les espècies alAlòctones perilloses i, molt
especialment, de Carpobrotus edulis en els espais dunars i de
Lophocladia lallemandii, Acrothammion preisii i
Womersleyella setacea en l`àmbit marí del parc?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per impulsar els
estudis i les prospeccions que resultin escaients per tal d'obtenir
un coneixement real de l'estat de cada espècie dins l'àmbit marí
del parc natural, identificant així les espècies, les subespècies i
els endemismes sobre els quals s'hauran de prioritzar els
esforços de conservació amb la finalitat de potenciar els censos
de flora i el seguiment de les poblacions faunístiques més
amenaçades, essent en tot cas prioritàries les espècies d'aus
marines reproductores i els endemismes?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per desenvolupar
un programa de recuperació d'alguna espècie de fauna
emblemàtica o bandera del parc natural, com l'àguila peixatera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per desenvolupar
l'excepcional potencial de determinades àrees del parc per
funcionar acollint i mantenint comunitats d'aus d'altíssim interès
i amb diferents patrons fenològics (aus reproductores,
sedentàries, hivernants o en migració)?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per controlar les
poblacions d'espècies animals predadors i oportunistes (gats,
rates, gossos i gavines vulgars) i establir les mesures d'alerta
escaients per tal de detectar amb precocitat l'excepcional
potencial de determinades àrees del parc?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per restaurar i
protegir els paisatges saliners?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per preservar els
paisatges litorals característics i significatius de les formacions
litorals del parc, sistemes dunars i penya-segats?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per a la restauració
de la integritat física i geomorfològica i la restauració de la
vegetació natural a les nombroses àrees degradades pel trànsit
fora de camins i sendes?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per aplicar
mesures de protecció i recuperació paisatgística, en concret per
a la clausura, neteja i recuperació ambiental de les àrees
degradades per abocaments ilAlegals, i la recuperació de sectors
altament deteriorats i transformats amb motiu de
l'abandonament d'instalAlacions o infraestructures o del seu ús
inadequat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per frenar la
degradació dels paisatges d'interès etnològic corresponents a
antigues extraccions de pedra del sector de Ca'n Marroig-Punt
de Sa Pedrera a l'illa de Formentera?

Palma, a 3 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per minimitzar
l'impacte paisatgístic produït per algunes edificacions i pels
cartells i la publicitat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per impulsar el
soterrament de les esteses aèries?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per identificar els
elements que conformen el patrimoni històric del parc?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per potenciar el
seu valor etnològic i simbòlic intrínsec i els valors ecològics i
paisatgístics relacionats, afavorint-ne la rehabilitació, l'ús
públic, el gaudi i la difusió?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per a la
delimitació dels nuclis i les superfícies que tenen el caràcter
d'urbà consolidat, així com per a la protecció dels sòls
periurbans sense consolidar que encara mantinguin funcions
ecològiques d'interès?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per promoure la
gestió sostenible del territori mitjançant la regulació dels
aspectes relacionats amb el metabolisme urbà de les àrees
habitades?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per reduir
l'impacte sobre les àrees ambientalment més sensibles dels
punts i els sistemes de recollida i emmagatzematge de residus
domèstics i d'establiments?
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Palma, a 3 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per afavorir les
activitats tradicionals que donin valor i caracteritzin el territori,
es especial les activitats de pesca tradicional amb arts menors,
l'activitat salinera i el manteniment d'espais agrícoles actius?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per impulsar i
regular l'elaboració del Pla d'ordenació i gestió de l'activitat
salinera prevista al PORN?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per impulsar la
redacció d'un pla sectorial de conservació dels recursos
pesquers?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per ordenar l'ús de
platges a través de l'especialització i la diversificació de l'oferta
vinculada a cada sector litoral?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per avançar en
aquesta especialització, tot procurant preservar amb un caràcter
natural i lliure d'usos i estructures aquelles franges litorals de
major excelAlència ambiental, qualitat paisatgística i grau
d'isolament geogràfic?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per, respecte dels
usos i activitats econòmiques consolidats a l'àmbit rural i a les
platges del parc: 1) augmentar les superfícies lliures d'aquest
tipus d'ocupació (creant àrees especialitzades per localitzar-les);
2) compatibilitzar la seva presència amb els objectius de
conservació (integrant-les ambientalment en l'entorn); 3)
fomentar la seva integració per tal que es trobin al servei dels
usos d'ús públic propis i vinculats a la visita del parc natural?

Palma, a 3 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per potenciar les
activitats lúdiques, recreatives, de serveis, de restauració i
d'hostalatge i similars, afins amb l'ús públic de visita del parc?
En concret, afavorir la implantació d'activitats relacionades amb
senderisme, el cicloturisme i el lloguer de bicicletes i de
bicicletes elèctriques, les rutes naturalístiques, els itineraris
ecohistòrics dins el parc, l'observació d'ocells, les activitats
submarines, les rutes guiades de tipus naturalístic amb
embarcacions, l'agroturisme, el turisme rural, etc.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per impulsar la
senyalització urgent del parc?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per estructurar,
dotar d'equipaments i potenciar l'oferta d'ús públic vinculada al
parc, incloent-hi la creació de centres de recepció i interpretació,
rutes naturalístiques, itineraris i visites guiades, miradors,
observatoris d'aus, etc?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per impulsar la
creació del museu de la sal i la divulgació dels valors etnològics
del parc, en especial pel que fa a l'activitat salinera i també
respecte de la pesca tradicional?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per especialitzar
i ordenar els diferents sectors del parc?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per regular la
mobilitat dins el parc natural a través del catàleg de camins del
parc i equipaments públics?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per regular l'ús
públic de les platges d'acord amb l'estratègia d'especialització?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per acotar els
encoratges d'embarcacions a les àrees amb fons marins menys
vulnerables i de manera concordant amb l'especialització de les
diferents àrees del parc en el seu àmbit terrestre, i limitar també
altres activitats lúdiques i recreatives a l'àmbit marí en funció de
la seva compatibilitat amb l'entorn?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per minimitzar els
riscs naturals, en especial pel que fa a la reducció del risc
d'incendi forestal a les àrees més freqüentades, així com a les
zones de contacte entre masses arbrades i població?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per potenciar
l'estudi i la recerca científica dins el parc natural, potenciant
aquelles línies d'investigació que avancin envers el coneixement
i la comprensió dels valors més representatius i singulars del
parc?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per establir línies
d'ajuts coherents amb els objectius del PRUG i que potenciïn
l'execució d'accions que avancin cap al seu assoliment de la
iniciativa privada?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per disposar de
mesures econòmiques de reequilibri territorial per tal de
compensar les possibles limitacions amb l'ús de l'espai i en el
desenvolupament d'activitats que pogués crear l'existència del
parc?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per coordinar i
unificar en la mesura possible el funcionament de la reserva
marina i del parc natural?

Palma, a 3 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què ha fet o què pensa fer el Govern balear en el parc
natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera per aplicar els
models de gestió i els nivells de protecció ambiental propis de
la Xarxa Natura 2000?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats pel Consorci de
la ciutat romana de Pollentia durant l'any 2007?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats pel Consorci del
Castell de Sant Carles durant l'any 2007?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats pel Consorci del
Museu Torrens Lladó durant l'any 2007?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants espectadors han rebut els centres gestionats per la
Fundació Teatre Principal d'Inca durant l'any 2007?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants espectadors han rebut els centres gestionats per la
Fundació Àrea de Creació Acústica durant l'any 2007?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants espectadors han rebut els centres gestionats pel Consorci
Fundació Pública Balears per a la Música durant l'any 2007?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats per la Fundació
Coll Bardolet durant l'any 2007?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats per la Fundació
Es Baluard, Museu d'Art Contemporani, durant l'any 2007?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants espectadors han rebut els centres gestionats per la
Fundació Menorquina de l'Òpera durant l'any 2007?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats per la Fundació
Museu i Centre de Cultura de Formentera durant l'any 2007?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants espectadors han rebut els centres gestionats per la
Fundació Teatre del Mar durant l'any 2007?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats per la Fundació
Robert Graves durant l'any 2007?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants informes d'impacte de gènere ha elaborat l'Institut
Balear de la Dona i en relació amb quins projectes de llei i
normatives dictades per les distintes administracions de la
comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins motius han dut a l'Institut Balear de la Dona a canviar
l'empresa que ofereix el servei d'assistència psicològica a les
víctimes de violència de gènere?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan estarà llest el protocol de detecció i d'intervenció
contra la violència de gènere que elabora l'Institut Balear de la
Dona juntament amb els serveis socials municipals?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Resolució de la consellera de Treball i Formació de 2 de
juliol del 2008, per la qual s'aprovava la convocatòria de
subvencions per implantar plans d'igualtat i de conciliació a les
PIME, acabava el passat 10 d'agost. Quantes empreses han
presentat solAlicitud per obtenir subvenció per a la implantació
de plans d'igualtat?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha fet una campanya específica d'inspecció als
establiments de tot inclòs de l'illa de Mallorca?

Palma, a 4 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'està treballant en la creació i l'aplicació d'un segell de
qualitat específic per als establiments de tot inclòs?

Palma, a 4 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes actes d'inspecció s'han aixecat a establiments de tot
inclòs durant l'any 2008?

Palma, a 4 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes actes d'inspecció s'han aixecat a establiments
d'oferta complementària durant l'any 2008?

Palma, a 4 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8008/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
de la temporada turística actual. (Mesa de 10 de setembre del
2008).

RGE núm. 8035/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a accessibilitat al transport públic. (Mesa
de 10 de setembre del 2008).

RGE núm. 8040/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament per eficiència energètica i energies
renovables. (Mesa de 10 de setembre del 2008).

RGE núm. 8041/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rehabilitació de barris i zones. (Mesa de 10 de setembre del
2008).

RGE núm. 8042/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a brot de
legionelAlosi a Eivissa. (Mesa de 10 de setembre del 2008).

RGE núm. 8043/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centre de persones amb discapacitats a Ciutadella. (Mesa de
10 de setembre del 2008).

RGE núm. 8044/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
econòmica de Menorca. (Mesa de 10 de setembre del 2008).

RGE núm. 8045/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
terrenys per construir el nou Hospital d'Eivissa. (Mesa de 10
de setembre del 2008).

RGE núm. 8046/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon
cinturó de Palma. (Mesa de 10 de setembre del 2008).

RGE núm. 8047/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
model de finançament per a les Illes Balears. (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 8048/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
concurs de creditors de la companyia Futura. (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 8049/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a pla
de màrqueting d'IBATUR. (Mesa de 10 de setembre del 2008).

RGE núm. 8050/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a foment
de l'activitat econòmica. (Mesa de 10 de setembre del 2008).

Palma, a 10 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 Ple.

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la temporada
turística actual?

Palma, a 4 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures du a terme la Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori pel que fa a la matèria d'accessibilitat al
transport públic?

Palma, a 9 de setembre 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin finançament ha aconseguit de l'Estat la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia per tal de promoure l'eficiència
energètica i les energies renovables?

Palma, a 10 de setembre del 2008.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.
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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 Ple.

Quantes propostes d'actuacions han estat presentades a la
convocatòria de rehabilitació de barris i zones?

Palma, a 10 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions s'han realitzat davant el brot de
legionelAlosi que es va detectar a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 10 de setembre del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ens podria informar la consellera d'Afers Socials sobre
l'estat de la tramitació de la construcció del centre de persones
amb discapacitats del municipi de Ciutadella?

Palma, a 10 de setembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller d'Hisenda de la situació
econòmica de Menorca?

Palma, a 9 de setembre del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té actualment la Conselleria de Salut i Consum a la seva
disposició els terrenys per tal d'edificar el nou Hospital
d'Eivissa?

Palma, a 10 de setembre del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina posició té el Govern de les Illes Balears en relació
amb el segon cinturó de Palma?

Palma, a 9 de setembre del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troben les negociacions per al nou
model de finançament de les Illes Balears?

Palma, a 9 de setembre del 2008.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al conseller de Mobilitat i Ordenació
del Territori el concurs de creditors de la companyia Futura?

Palma, a 10 de setembre del 2008.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'estat d'elaboració del pla de màrqueting de l'Institut
Balear del Turisme (IBATUR) 2009-2012?

Palma, a 10 de setembre del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

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 Ple.

Quines mesures pensa implementar el Govern per tal de
fomentar l'activitat econòmica a nuclis de població menors?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 7996/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en relació amb el Plan nacional de
sensibilización y prevención de la violencia de género, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 10
de setembre del 2008).

RGE núm. 7997/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a material didàctic per a la prevenció de violència de gènere,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
10 de setembre del 2008).

RGE núm. 7998/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a assistència psicològica a les víctimes de la violència de
gènere, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 10 de setembre del 2008).

RGE núm. 8010/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
decret per a la regularització de places ilAlegals, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 10 de setembre del
2008).

RGE núm. 8011/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió
dels recursos recaptats mitjançant la regularització de places
ilAlegals, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
10 de setembre del 2008).

RGE núm. 8012/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de
recursos en matèria de promoció turística als consells insulars,
a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 10 de
setembre del 2008).

RGE núm. 8013/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
reforma de la Platja de Palma, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 10 de setembre del 2008).

RGE núm. 8014/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del
sector de la restauració i oferta complementària, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 10 de setembre del
2008).

RGE núm. 8015/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
organització de grans esdeveniments culturals o esportius per
a la promoció turística, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 10 de setembre del 2008).

Palma, a 10 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 de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quantes actuacions i amb quines partides econòmiques s'han
dut a terme per a la implantació del Plan nacional de
sensibilización y prevención de la violencia de género a la
nostra comunitat autònoma?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
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Quina valoració fa la consellera d'Afers Socials i
Immigració sobre l'aplicació del material didàctic per a la
prevenció de la violència de gènere durant el curs escolar 2007-
2008?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quina valoració fa la consellera d'Afers Socials i
Immigració sobre la signatura de convenis per part del Consell
de Mallorca amb ajuntaments per tal de dotar-los d'un servei
d'assistència psicològica per a les víctimes de violència de
gènere?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

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.

Ha pactat el conseller de Turisme amb els consells insulars
el projecte de decret per a la regularització de places ilAlegals a
les Illes Balears?

Palma, a 4 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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.

Considera el conseller de Turisme que els consells insulars
podran participar en la decisió d'on han d'invertir els recursos
que es recaptin mitjançant la regularització de places ilAlegals?

Palma, a 4 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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.

Existeix alguna novetat destacable quant al procés, obligat
per l'Estatut, de traspàs dels recursos humans, econòmics i
materials de la promoció i l'ordenació turística als consells
insulars?

Palma, a 4 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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.

Té coneixement el conseller de Turisme de quin és el
compromís que el Consell de Ministres ha adoptat en relació
amb el projecte de reforma integral de la Platja de Palma?

Palma, a 4 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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.

Hi ha algun pla específic per a la millora del sector de la
restauració i l'oferta complementària a les Illes Balears?

Palma, a 4 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Hi ha alguna previsió d'impulsar l'organització de grans
esdeveniments culturals o esportius que contribueixin a la
promoció turística a les Illes Balears?
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Palma, a 4 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 7980/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retalls de serveis sanitaris de Portocristo, amb
tramitació davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa
de 10 de setembre del 2008).

RGE núm. 7981/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retalls de serveis sanitaris al centre de salut de Can
Picafort, amb tramitació davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa de 10 de setembre del 2008).

RGE núm. 7983/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d'acció per a l'ocupació de les dones, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
10 de setembre del 2008).

RGE núm. 7984/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d'igualtat a l'administració autonòmica de les
Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 10 de setembre del 2008).

Palma, a 10 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de
Salut.

Exposició de motius

Atès que el passat mes d’agost es va inaugurar finalment el
centre de salut de Portocristo, iniciat a la passada legislatura i
culminat definitivament fa unes setmanes.

Atès que les previsions inicials del Govern i concretament
de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes
Balears, recollint una demanda social important dels ciutadans
de Portocristo i a iniciativa de l’ajuntament de Manacor, eren
que aquest centre sanitari pogués romandre obert 24 hores
incorporant un servei de PAC (Punt d’Atenció Continuada).

Atès que el govern actual i concretament la Conselleria de
Salut i Consum encapçalada pel conseller Thomàs han inaugurat
el centre sanitari sense la incorporació del PAC incomplint el
compromís que en aquest sentit s’havia adquirit amb els
ciutadans de Portocristo i les previsions que en aquest sentit
tenia Atenció Primària de Mallorca.

Atès que això suposa un greu perjudici per a l’atenció
sanitària de Portocristo que, a més, veu incrementada la
demanda de serveis per l’increment important de població que
ha tingut en els darrers anys.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, mitjançant la Conselleria de Salut i Consum,
incorpori el servei de PAC al nou centre de salut de Portocristo
perquè els seus ciutadans puguin disposar d’un servei d’atenció
sanitària 24 hores que cobreixi la demanda sanitària d’aquest
nucli poblacional.

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atès que fa uns mesos es va inaugurar finalment el centre de
salut de Can Picafort, a Santa Margalida, iniciat a la passada
legislatura.

Atès que les previsions inicials del Govern i concretament
de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes
Balears, recollint una demanda social important dels ciutadans
de Can Picafort i a iniciativa de l’Ajuntament de Santa
Margalida, eren que aquest centre sanitari pogués romandre
obert 24 hores incorporant un servei de PAC (Punt d’Atenció
Continuada).

Atès que el govern actual i concretament la Conselleria de
Salut i Consum encapçalada pel conseller Tomàs han inaugurat
el centre sanitari sense la incorporació del PAC, incomplint el
compromís que en aquest sentit s’havien adquirit amb els
ciutadans de Can Picafort ara fa dues legislatures, inclosa la
primera legislatura del president Antich, i les previsions que en
aquest sentit tenia Atenció Primària de Mallorca.

Atès que això suposa un greu perjudici per a l’atenció
sanitària de Can Picafort que, a més, veu incrementada la
demanda de serveis per l’increment important de població que
ha tingut en els darrers anys.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent 



1548 BOPIB núm. 51 -  12 de setembre del 2008

Proposició no de Llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, mitjançant la Conselleria de Salut i Consum,
incorpori el servei de PAC al nou centre de salut de Can
Picafort perquè els seus ciutadans puguin disposar d’un servei
d’atenció sanitària 24 hores que cobreixi la demanda sanitària
d’aquest nucli poblacional.

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atès que el Govern es comprometé a elaborar un pla
d’ocupació de les Illes Balears 2008-2011 per tal de millorar el
sistema públic d’orientació laboral i les polítiques actives
d’ocupació amb la participació de l’administració i dels agents
econòmics i socials i atès que específicament la Llei 12/2006,
de 20 de setembre, dins el seu articulat, en concret a l’article 15,
fa referència a la obligatorietat d’incorporar dins el marc del Pla
d’ocupació de les Illes Balears un pla d’acció per l’ocupació de
les dones.

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:

1.Que abans del final de l’any 2008 elabori i consensuï amb
els agents econòmics i socials de les Illes Balears dins el marc
del Pla d’ocupació de les Illes Balears 2008-2011, un pla
d’acció per l’ocupació de les dones.

2. Que dins el Pla d’acció per l’ocupació de les dones es
contemplin, entre altres, mesures específiques per a les dones
majors de 45 anys que no hagin fet feina fora de casa seva,
dones amb discapacitat, dones en situació de risc social, dones
que retornen al mercat laboral i dones que accedeixen per
primera vegada al mercat laboral.

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atès que les administracions públiques tenen un paper
d’exemplaritat dins l’assumpció del principi d’igualtat
d’oportunitats i en relació amb les persones al seu servei ha de
ser un model de respecte aquest principi d’igualtat en la seva
cultura organitzativa i de feina. Per tant, a través d’un Pla
d’igualtat es poden incorporar mesures que avancin en la
igualtat entre dones i homes en l’accés i el desenvolupament del
servei públic a les Illes Balears.

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:

1. Que elabori i consensuï un pla d’igualtat entre dones i
homes a l’Administració autonòmica de les Illes Balears amb un
termini d’un any.

2. Que dins el Pla d’igualtat per a l’Administració
autonòmica contempli mesures encaminades a eliminar els
obstacles que encara perviuen i que impedeixen a les dones
desenvolupar la seva feina en condicions d’igualtat, mesures
que permetin un repartiment equilibrat de les responsabilitats
entre ambdós sexes en la seva vida professional i personal i
mesures que afavoreixin la promoció de la igualtat dins
l’Administració autonòmica de les Illes Balears.

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 3024/08 , presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a drets
lingüístics a l'Ib-salut. (BOPIB núm. 36 d'11 d'abril del 2008).

Quines gestions està fent la conselleria de Sanitat per tal
que la ciutadania catalanoparlant vegi garantida els propis
drets lingüístics a l'hora d'utilitzar els serveis d'IBSALUT?
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El Servei de Salut ha incorporat com un objectiu més la
millora en la normalització lingüística en la seva atenció al
ciutadà. En aquest sentit estam treballant i ens hem compromès
a:
• Realitzar una auditoria lingüística que serveixi com a base

per elaborar un ampli pla de normalització.
• Introduir el català als programes informàtics i documents

administratius.
• En la revisió de la senyalització i retolació dels establiments

sanitaris.
• En facilitar l'accessibilitat al coneixement i ús del català tant

del professionals que tenguin dificultats amb aquest idioma
com d'aquells que desitgin millorar el seu ús.

• La introducció, com a requisit, del coneixement del català a
les proves d'accés per a les noves places del personal
administratiu.

Palma, 28 d'agost del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 3570/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost de
les diverses mesures anunciades pel conseller de Salut a la
sessió plenària de dia 15 d'abril del 2008. (BOPIB núm. 38 de
25 d'abril del 2008).

Quin cost tendran totes les iniciatives i mesures anunciades
pel conseller de Salut a la sessió plenària de dia 15 d'abril del
2008? En quina data està prevista la seva realització? Indicau
el cost i la data per a cada una de les iniciatives anunciades.

A la sessió plenària de dia 15 d'abril es va fer esment a
algunes de les propostes que es varen plantejar al sindicat mèdic
en aquelles dates. Algunes de les propostes varen formar part de
l'acord final i altres no varen arribar, en el curs de la negociació,
a ser acordades per les parts en la desconvocatòria de la vaga.

El cost estimat de cadascuna és el següent:
• Modificació del preu d'hora de guàrdia mèdica, en guàrdies

de 17 hores i guàrdies de 24 hores i preu especial a quatre
dies del període de Nadal: 4.370.305 euros.

• Augment del preu de la TSI per damunt de la targeta 1.500
a AP: 532.000 euros.

• Millora del complement de productivitat per a Eivissa i
Menorca: 892.000 euros.

• Augment del preu a partir de la sisena guàrdia: 334.000
euros.

• Extensió de millores als residents: 36.000 euros.

Palma, 29 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
C)

A les preguntes RGE núm. 4648/08 a 4655/08, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez i Ferreiro, relatives
a parc natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera (I a VIII).
(BOPIB núm. 44 de 6 de juny del 2008).

(I) Quin és el pressupost del Pla d’Actuacions del Parc
natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera per al 2008?

El pressupost del programa anual d’actuació del parc natural
de Ses Salines d’Eivissa i Formentera és de 200.000 i per l’any
2008.

(II) Quines activitats estan previstes dins el Pla d’Actuació
del Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera de l’any
2008?

Les activitats previstes dins el programa d’actuació del parc
natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera per al 2008 són les
següents:
1. Àrea de vigilància

• Activitats de vigilància a l’àmbit marí.
• Activitats de vigilància a l’àmbit terrestre.

2. Àrea de manteniment
• Projecte: tancaments

3. Àrea de planificació
• Projecte: elaboració del Programa Anual d’Execució del

09.
• Projecte: elaboració de la Memòria d’Actuacions 2008.
• Projecte: constitució de la Comissió de treball per a

l’elaboració del POG de l’activitat salinera.
• Projecte: elaboració de l’inventari de camins d’Eivissa

i Formentera.
• Projecte: elaboració de l’inventari del patrimoni històric

del parc natural.
4. Àrea de conservació dels valors naturals

Conservació dels sistemes naturals i la biodiversitat
• Programa de prevenció i reducció del risc d’incendis

forestals.
• Projecte: reubicació dels fornells de l’àrea recreativa de

la finca pública de Can Marroig. 
• Programa de millora i restauració ecosistèmica.
• Projecte: millora de les condicions ecològiques de

s’estany Pudent.
• Projecte: tancament i senyalització de la llacuna de

s’Espalmador.
Conservació de la flora
• Programa de control, seguiment i eliminació de les

espècies alAlòctones.
• Projecte: elaboració de l’atles de les espècies vegetals

terrestres invasores.
• Projecte: actuacions puntuals de retirada de flora

alAlòctona a Can Marroig.
• Programa d’implementació dels programes de sanitat

forestal.
• Projecte: instalAlació de gots amb feromones.
• Projecte: tractament amb Bacillus thurengensis.
• Projecte: instalAlació de caixes-refugi per a ratapinyades.
• Projecte: eliminació dels arbres afectats per Tomicus o

Ortotomicus.
• Programa d’obtenció de llavors de les espècies vegetals

d’interès i d’interès especial
• Projecte: recollida de llavors d’algunes de les espècies

de flora incloses a l’annex A02 del PRUG.
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Conservació de la fauna
• Programa d’estudi, control, seguiment i eliminació de les

espècies alAlòctones.
• Projecte: desratització de l’illa de s’Espalmador.
• Programa de seguiment de l’evolució de la població

gavina vulgar.
• Projecte: campanya de control de les petites colònies

ubicades als illots de Penjats, Malvins i Negres.
• Programa de seguiment del’evolució de la població de

gavina d’audouin.
• Projecte: anellament a les colònies existents al parc
• Programa de mesures compensatòries per a la fauna

d’interès prioritari afectada per intervencions als
elements patrimonials.

Restauració ambiental i protecció del paisatge
• Programa de recuperació ambiental de les àrees

degradades per abocaments ilAlegals.
• Projecte: recuperació de la zona de l’abocador de

s’Espalmador.
5. Àrea d’ús públic i equipaments

Creació d’infraestructures i equipaments d’ús públic
• Projecte: continuació de les obres del Centre de

Recepció de Sant Francesc de s’Estany.
• Projecte: continuació de les obres al centre

d’Interpretació Can Marroig.
Àrea de senyalització, informació, acollida de visitants

i divulgació
• Programa de senyalització.
• Projecte: instalAlació dels primers senyals.
• Programa d’informació, acollida de visitants i

divulgació.
• Projecte: edició de la guia de passeig.
• Projecte: participació en el butlletí general dels parcs.
• Projecte: campanya informativa sobre el tractament

biològic contra els moscards.
• Projecte: campanya informativa “Platges netes i plenes

de vida”.
• Projecte: edició de dos pòsters.
• Programa d’educació ambiental formal.
• Programa blau, verd, blanc.
• Projecte: participació a la Fira de la Ciència 2008.
• Projecte: colAlaboració en les plantacions educatives.
• Programa d’educació ambiental per al públic en general.
• Projecte: desenvolupament de les Agendes d’Activitats

de primavera-estiu i tardor-hivern per al 2008-2009.
Mesures de protecció dels visitants en front dels riscos

geològics
• Projecte: disseny i instalAlació de les senyals de riscs

d’esllavissades als penya-segats de la Rama i puig des
Falcó.

6. Àrea d’usos i activitats - desenvolupament socioeconòmic
Activitat salinera
• Programa per a l’elaboració del pla sectorial d’ordenació

i gestió de l’activitat salinera.
• Projecte: constitució de la Comissió de Treball.
Activitats turístiques i recreatives
• Programa de control i seguiment de concessions i serveis

turístics.
• Programa per a la reconversió del transport de passatgers

via marítima als illots des Pouet i s’Espalmador.
• Projecte: estudi de freqüentació dels illots.

Línia de subvencions
• Programa de seguiment d’activitats subvencionades.
• Projecte: reunió informativa amb la població resident.

7. Àrea d’investigació i recerca
• Programa de seguiment de la qualitat de l’aigua.
• Programa de seguiment de fauna vertebrada.
• Projecte: seguiment de l’avifauna aquàtica.
• Projecte: seguiment de els zones de cria i l’èxit

reproductor de Calonectris dionedea.
• Projecte: campanyes d’anellament d’aus passeriformes

durant els passos migratoris.
• Programa de seguiment i estudi de la fauna invertebrada.
• Projecte: estudi de la incidència de la fumigació amb

Bacillus thuringensis kurstakii sobre altres especies
d’heteròcers.

• Projecte: Buterfly Monitoring System (BMS).
• Projecte: peritatge de la situació de conservació del

gènere Artemia.
• Projecte: estudi sobre l’estat de les poblacions de les tres

espècies de crustacis endèmics.
8. Participació

• Reunions del patronat.
9. Àrea d’administració

• Normativa del parc.
• Memòria d’activitats.
• Mitjans materials.
• Mitjans humans.
• Formació.
• Oficina del parc.
• Parc mòbil.

(III) Quan té prevista la Conselleria de Medi Ambient la
posada en funcionament del Centre d’Interpretació de Sant
Francesc?

El centre d’interpretació de Sant Francesc es posarà en
funcionament després de que es faci entrega de l’edifici una
vegada finalitzades les obres. A partir d’aquell moment es duran
a terme les actuacions necessàries per a la seva obertura al
públic.

(IV) Quan té prevista la Conselleria de Medi Ambient la
posada en funcionament del Centre d’Interpretació de Can
Marroig?

El centre d’interpretació de can Marroig a Formentera es
posarà en funcionament una vegada es finalitzin les obres i es
faci entrega de l’edifici. Posteriorment s’habilitarà l’edifici com
a centre d’interpretació.

(V) Quan està prevista la creació de la Comissió per a
l’ordenació i gestió de l’activitat salinera del Parc Natural de
ses Salines d’Eivissa i Formentera recollida a l’article 86 del
seu Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG)?

Tan bon punt el Consell Insular de Formentera i el GEN
nomenin els seus representants tal com els ha requerit la
Direcció General de Biodiversitat.

(VI) Amb quins recursos humans compta el Parc Natural de
ses Salines d’Eivissa i Formentera a l’illa d’Eivissa? (VII) I a
l’illa de Formentera?
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El personal del parc natural de ses Salines d’Eivissa i
Formentera és el següent: 1 directora, 2 tècniques, 1 educadora,
2 informadores, 3 vigilants, 3 manteniment (compartits amb la
RN des Vedrà, es Vedranell i illots de Ponent).

(VIII) Es consideren suficients els recursos humans del
Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera a les
Pitiüses per tal de desenvolupar el Pla d’Actuació del 2008?

L’Administració pràcticament mai pot comptar amb el
personal necessari per a la correcta gestió de les funcions que te
encomanades, per la qual cosa l’increment en el personal del
Parc repercutirà amb una millor gestió d’aquest espai natural.

Palma, 19 de juny del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel A. Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 4883/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a inversions de
l'Estatut d'Autonomia a Menorca (II). (BOPIB núm. 45 de 13
de juny del 2008).

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

A proposta del Consell Insular de Menorca, la Conselleria
de Mobilitat i Ordenació del Territori ha traslladat a la comissió
d'inversions estatutàries, d'acord amb la disposició transitòria
novena de l'Estatut d'Autonomia, una relació d'inversions
relatives al transport i a la intermodalitat a l'illa de Menorca.

Palma, 24 de juliol del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 4893/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a millores
tecnològiques a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca. (BOPIB
núm. 45 de 13 de juny del 2008).

Quines són les millores tecnològiques amb què la
Conselleria de Salut i Consum pensa dota l'Hospital Mateu
Orfila de Menorca?

1. Servidor màquina virtual.
2. Fibrorinolaringoscopi.
3. Rinolaringofibroscopi.
4. Equip otoemissions Echo Screen.
5. Estació per a quatre bombes.
6. Interfase de comunicació de dades.
7. Llit de dilatació i part.

8. Respirador per a incubadora de Trasp.
9. Incubadora de transport.
10. Polígraf respiratori.
11. Equip d'estereotaxia amb taula Prona.
12. Màquina de desinfecció automàtica.
13. Microscòpia Leica M300.
14. Monitor de depuració extrarenal contínua.
15. Traductor transeofàgica múltiple.
16. Ureterorrenoscopi.
17. Citoscopi flexible.
18. Colposcopi.
19. Impedanciòmetre.
20. Ecodoppler.

Palma, 28 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 4894/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a noves
especialitats a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca. (BOPIB
núm. 45 de 13 de juny del 2008).

Amb quines noves especialitats pensa el Govern dotar
l'Hospital Mateu Orfila de Menorca durant aquesta
legislatura?

1. Posada en marxa RHM.
2. Extracció de cordals.
3. Constitució de la unitat de mama.
4. Constitució de la unitat d'insuficiència cardíaca.
5. Constitució de la unitat d'higiènic.

Palma, 29 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 4895/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a noves
prestacions sanitàries al sistema de salut de Menorca. (BOPIB
núm. 45 de 13 de juny del 2008).

Quines noves prestacions sanitàries té previst el Govern
incloure durant aquesta legislatura en el sistema de salut de
l'illa de Menorca?

1. Posada en marxa RHM.
2. Extracció de cordals.
3. Constitució de la unitat de mama.
4. Constitució de la unitat d'insuficiència cardíaca.
5. Constitució de la unitat d'higiènic.
Juntament amb la resta de prestacions previstes per a tota la

comunitat autònoma, entre d'altres: la inclusió de la píndola del
dia després i els fàrmacs per al tractament de la disfunció
erèctil, la fisioteràpia a domicili i la podologia per a diabètics.
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Palma, 29 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 4906/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
programa per deixar de fumar. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny
del 2008).

Ha posat en marxa la Conselleria de Salut el programa que
va quedar pendent a la passada legislatura respecte a l'ús dels
fàrmacs adquirits per a la deshabituació tabàquica i que avui
estan a disposició de la Conselleria de Salut? Quantes
persones s'han beneficiat d'aquest programa?

No tenim coneixement que la passada legislatura es definís
ni es redactàs cap programa de deshabituació tabàquica que
inclogués tractament farmacològic definint els seus objectius,
criteris d'indicació, població objectiu, seguiment, ni resultats
esperats. El tractament farmacològic tampoc no estava inclòs ni
regulat com a prestació sanitària. 

Al principi d'aquesta legislatura es va trobar una partida de
fàrmacs per a la desintoxicació tabàquica d'una manera
concreta, sense que existissin els criteris usats per a la seva
compra, criteris d'utilització, forma de prescripció, ni
dispensació, ni cobertura legal per utilitzar-los. Aquesta partida
de medicaments estava a més molt pròxima a caducar.

Consultats els tècnics i davant la impossibilitat d'utilització
d'aquests medicaments d'una forma coherent, lògica i equitativa,
es va optar per contactar amb el laboratori farmacèutic per
evitar que la inversió feta en aquesta compra es fes malbé i es
perdés irremeiablement al no poder utilitzar-se.

Palma, 29 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 4907/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a fons per al
desenvolupament de programes de salut pública. (BOPIB núm.
45 de 13 de juny del 2008).

En relació a la resposta a la pregunta escrita 3176/08,
quins fons ha demanat la Conselleria de Salut i Consum al
ministeri per tal de desenvolupar programes de salut pública?
Especificau-ne el programa i els fons solAlicitats per a cada un
d'ells.

• Desenvolupament de projectes destinats a reduir l'obesitat
entre la població de les Illes Balears: 217.050,00 euros.

• Desenvolupament de projectes per a la salut relacionats amb
l'activitat recreativa nocturna en la comunitat balear; encara
no se n'ha concretat la quantia.

• Polítiques de cohesió i estratègies de salut (DG de Salut
Pública): 97.338 euros.

• Prevenció del VIH/sida: 199.545,00 euros.

• Desenvolupament del programa de prevenció i promoció de
la salut, especialment en l'àmbit de les malalties emergents,
reemergents i d'especial rellevància: 65.423,46 euros.

• Prevenció del consum de drogues: 552.865,01 euros.

Palma, 28 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 4909/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
intervencions suspeses. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del
2008).

Ateses 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
K)

A la pregunta RGE núm. 4911/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a activitat
quirúrgica de l'Hospital General. (BOPIB núm. 45 de 13 de
juny del 2008).

Quina ha estat l'activitat quirúrgica de l'Hospital General
en el que portam de l'any 2008? Especificau-ho per mesos i per
tipus d'intervenció al dia de remissió de la resposta.

gener febrer març abril maig

Cirurgia
maxilAlofacial

75 112 98 154 142

Cirur. general 16 37 13

Dermatologia 69 90 75 78 80

Digestiu 6 9 6 8 7

Oftalmologia 15 16 17 15 16

Otorrinolaring. 23 31 20 25 28

Traumatologia 54 67 42 36 40

Urologia 19 8 12 22 17

Palma, 28 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 5181/08 , presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost de
les reformes anunciades pel conseller de Salut en relació amb
Son Espases. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny del 2008).
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Quin és el cost previst de totes les reformes anunciades pel
conseller de Salut a la Comissió no permanent de Salut del
projecte de l'hospital de Son Dureta a Son Espases?
Assenyalau el cost una per una.

Actualment es troba pendent de determinar el cost de les
millores solAlicitades en el projecte de Son Espases que quedarà
fixat una vegada finalitzada la negociació amb l'empresa
concessionària i serà adequadament comunicada.

Palma, 28 d'agost del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
M)

A les preguntes RGE núm. 5251/08 a 5245/08,  presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relatives a pla
d'inversions en obra pública a Menorca (I a V). (BOPIB núm.
46 de 20 de juny del 2008).

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

Aquests imports no inclouen la inversió no territorialitzada
que també pot repercutir en inversió per Menorca:

Projecte Inversió Adjudicadora

Nova Impulsió Binicollet 514.800,00 ABAQUA

Ampliació i millores de la
depuradora d'Alaior

369.211,91 Conselleria de Medi Ambient

Millores de la depuradora d'Es
Mercadal

479.935,00 ABAQUA

Rehabilitació de 66 habitatges
al C/Vives del Llull de Maó

546.413,00 IBAVI

Carreteres (veure taula annexa) 4.248.811,00 Consell Insular de Menorca

Projecte Import
adjudicat

Adjudicatari

Contracte d'execució d'obres de
millora de la carretera de Cala en
Blanes (Fase 1). Ciutadella

1.198.360,00i
UTE MELCHOR
MASCARÓ, SA i
ASFALTOS
LLINARITX, SL

Contracte d'execució de les obres
d'adequació del paviment de la
carretera ME-20, de Ferreries al
Migjorn Gran, del PQ 1+100 al
PQ 6+450

1.193.451,00i

UTE ANTONIO
GOMILA, SA i JUAN
MORA, SA

Contracte d'execució d'obres per
a la millora de l'accessibilitat a
l'hipòdrom de Maó i el seu
entorn, carretera ME-8, PK
2+850 al 3+050

850.000,00i

UTE ANTONIO Y
DIEGO, SA i
CONSTRUCCIONES
LLULL SASTRE, SA

Contracte d'execució per a la
millora de l'accessibilitat al
polígon de Sant Lluís i el seu
entorn, carretera ME-8, PK
3+650 al 3+850

487.000,00i

UTE M. POLO, SL i
TOLO PONS, SL

Contracte d'execució de les obres
de rehabilitació del carrer Rosari
de Fornells a Es Mercadal

520.000,00i
UTE ANTONIO Y
DIEGO, SA i
CONSTRUCCIONES
LLULL SASTRE, SA

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

Aquests imports no inclouen la inversió no territorialitzada
que també pot repercutir en inversió per a Menorca:

Projecte Inversió Adjudicadora

Reforma IES J.M. Quadrado 4.900.000,00 IBISEC

Proveïment d'aigües 58.000,00 ABAQUA

Depuració d'aigües 3.181.077,66 ABAQUA

Actuacions Litoral 89.547,00 ABAQUA

26 habitatges públics Es Mercadal 2.800.000,00 IBAVI

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

Aquests imports no inclouen la inversió no territorialitzada
que també pot repercutir en inversió per a Menorca:

Projecte Inversió Adjudicadora

Ampliació CP Mateu Fontirroig 2.562.953,00 IBISEC

Port interior Cala'n Busquets 4.000.000,00 Ports de les Illes Balears

Estabilització talús Ciutadella 400.000,00 Ports de les Illes Balears

Millora seguretat carreteres
(Ronda de Ciutadella)

474.330,33 Conselleria d'Habitatge i
Obres Públiques

8 habitatges públics Alaior 1.100.000,00 IBAVI

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

Aquests imports no inclouen la inversió no territorialitzada
que també pot repercutir en inversió per a Menorca:

Projecte Inversió Adjudicadora

Noves instalAlacions EBAP 500.000,00 Conselleria d'Interior

14 habitatges públics Alaior 1.800.000,00 IBAVI

Quin és l’import i percentatge que correspon a inversions
o actuacions de l’illa de Menorca del 59,5% d’inversions que,
segons resposta donada per part del Conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació a una pregunta oral sobre aquest
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assumpte al Ple del Parlament de data 3/06/08, el Govern de
les Illes Balears ja havia licitat durant aquest any 2008?
Indicau la denominació del projecte o l'actuació, la data de
licitació i l’import total de la inversió.

Aquests imports no inclouen la inversió no territorialitzada
que també pot repercutir en inversió per a Menorca:

Projecte Data licitació
(01/01/08-
03/06/08)

Import Adjudicadora

Millores depuradora Es
Mercadal

17/01/08 527.423,21 ABAQUA

8 Habitatges protegits
Alaior

07/02/08 1.058.510,9
9

IBAVI

Costanera d'Es Fornell 15/02/08 3.459.973,4
8

Consorci
d'Aigües Es
Mercadal

Millores elèctriques EDAR
Ciutadella Sud

01/04/08 1.399.301,0
3

ABAQUA

Nova sala control EDAR
Sant Tomàs Es Migjorn

12/04/08 109.121,97 ABAQUA

Projecte de protecció bolcs
rocosos en l'embarcament
del Port de Ciutadella

29/04/08 330.497,80 Ports de les
Illes Balears

Palma, 4 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm.5268/08 , presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a ensenyament
de l'anglès a Menorca. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny del
2008).

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

La Conselleria d’Educació i Cultura, a través de la Direcció
General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives
realitza un seguit d’accions per tal d’incrementar les hores
d’ensenyament de l’anglès en els centres educatius de l’illa de
Menorca:

1. Programa de centre amb Seccions Europees. 
Aquest programa té com a objectiu incrementar el nombre

d’hores de llengua estrangera en el currículum a través de la
impartició de matèries no lingüístiques en la llengua estrangera.
El programa es desenvolupa tant a primària com a secundària.
A Menorca el programa s’implantà el curs 2005-2006 a l’IES
Josep M. Quadrado de Ciutadella. Per al curs 2008-2009 els
centres que participaran al programa són els següents: CP
Francesc d’Albranca (Es Migjorn Gran); CP Mateu Fontirroig
(Maó); CP Tramuntana (Maó); CP Mare de Déu del Toro (Es
Mercadal); CP Joan Benejam (Ciutadella); IES Josep Maria
Quadrado (Ciutadella); CC La Salle (Maó) i CC Cor de Maria
(Maó).

2. Centres conveni MEC-British Council. 
Es tracta d’un acord que s’establí l’any 1996 entre el MEC

i el British Council a Espanya per al desenvolupament d’un
currículum integrat hispanobritànic a centres públics de l’àmbit
de gestió del Ministeri. Un dels objectius del conveni és
fomentar l’adquisició de la llengua anglesa a través de
continguts curriculars. Els centres de balears que participen al
programa són quatre, dos dels quals estan situats a Menorca: CP
Sa Graduada de Maó i IES Cap de Llevant de Maó.

3. Associacions Comenius. 
Les associacions escolars Comenius pretenen reforçar la

dimensió europea de l’educació promovent activitats de
cooperació entre centres educatius d’Europa. Aquestes
ofereixen, a més, l’oportunitat de practicar llengües estrangeres,
fonamentalment l’anglès, i augmentar la motivació de l’alumnat
per aprendre-les. En l’actualitat els centres de Menorca que hi
participen són : CP Tramuntana (Maó); CP Joan Benejam
(Ciutadella) i IES Josep Miquel Guàrida (Alaior). A més L’IES
Josep Maria Quadrado ha solAlicitat per al curs 2008-2009
participar-hi.

4. Programa e Twinning. 
Fou l’acció principal del programa eLearning, iniciat per la

Unió Europea el 2005. Actualment constitueix una mesura
d’acompanyament de l’acció Comenius dins el Programa
d’Aprenentatge Permanent. L’acció consisteix en crear un
agermanament escolar entre dos o més centres educatius de
països diferents que pertanyin a la UE a través d’Internet. Per
poder participar-hi el professorat interessat s’ha de registrar a la
plataforma virtual e Twinning i un cop establert un acord
d’agermanament amb un o més centres d’altres països europeus
inscriure-hi el projecte de cooperació, el qual ha de ser aprovat
per les respectives agències nacionals de suports abans de posar-
lo en marxa.

Actualment hi ha professorat registrat a la plataforma dels
centres educatius següents: CP Joan Benejam (Ciutadella); CP
Mare de Déu de Gràcia (Maó); IES Josep Miquel Guàrdia
(Alaior) i va establir un agermanament amb un centre escolar
holandès; IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella); IES Joan
Ramis i Ramis (Maó); CC La Salle (Maó) i EOI de Ciutadella.

5. Programa d’auxiliars de conversa. 
Programa que es desenvolupa en colAlaboració amb el

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte i té com a
objectiu dotar els centres educatius de personal de suport per a
l’aprenentatge de llengües estrangeres. Aquest personal
procedeix de països on es parla la llengua estrangera i la seva
funció és donar suport a la classe de llengua estrangera per
reforçar les destreses orals de l’alumnat.

Per al curs 2008-2009 els centres de Menorca que comptaran
amb auxiliar de conversa de llengua anglesa són els següents:
CP Francesc d’Albranca (Es Mitjorn Gran); CP Tramuntana, CP
Mateu Fontirroig i CP Sa Graduada de Maó; CP Joan Benejam
(Ciutadella); CP Mare de Déu del Toro (Es Mercadal); CC Cor
de Maria i CC La Salle de Maó; IES Josep Miquel Guàrdia
(Alaior); IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella); IES Cap de
Llevant (Maó); EOI (Maó) i EOI (Ciutadella).

6. Colònies d’Estiu en Llengua Anglesa. 
Enguany la Conselleria, amb l’objectiu de reforçar la

competència en llengua anglesa de l’alumnat de les Illes
Balears, ha organitzat una escola d’estiu en llengua anglesa
durant el mes de juliol a les illes d’Eivissa, Mallorca i Menorca
de dues setmanes de durada i que es desenvolupen en jornada de
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matí. Les colònies s’adrecen a l’alumnat de cinquè i sisè curs
d’educació primària i de primer i segon d’educació secundària
obligatòria de centes educatius sostinguts amb fons públics de
les Illes Balears.

Per a l’alumnat de Menorca hi ha 15 places.

7. Formació del professorat de i en llengua anglesa. 
La Conselleria d’Educació i Cultura n’és conscient que un

dels eixos fonamentals per aconseguir i mantenir un
ensenyament de qualitat és la formació permanent del
professorat. És per això que des de l’administració educativa es
promouen i desenvolupen accions que contribueixen a la
formació del professorat de les Illes Balears, tant els de llengua
anglesa com aquells que impartiran la seva matèria en llengua
anglesa:
A. Ajudes de formació a l’estranger per al professorat

especialista en llengua anglesa.  S’han organitzat dos cursos
de formació en metodologia de l’ensenyament de l’anglès
per a professors especialistes de llengua anglesa a NILE al
Regne Unit, una de les institucions britàniques de més
prestigi internacional en aquest àmbit que es desenvolupen
durant el mes de juliol. La primera quinzena de juliol per a
professors de secundària amb 15 beneficiaris, 5 d’ells de
Menorca, i la segona quinzena per a professorat de primària
amb 15 beneficiaris, 1 d’ells de Menorca.

B. Formació per al professorat en llengua anglesa. Per al
professorat que impartirà la seva matèria en anglès el curs
2008-2009 s’han organitzat diverses activitats de formació
en el marc d’un itinerari en tres fases: A) Formació en
llengua anglesa; B) Formació Inicial en metodologia AICLE
(aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) i
C) Formació AICLE i llengua anglesa a Anglaterra. Aquesta
formació s’adreça al professorat dels centres que han
solAlicitat implantar el programa de seccions europees del
curs vinent. La Fase A s’ha desenvolupat a Mallorca i
Eivissa. La B s’ha organitzat a centres de professors de
Palma i han participat 3 professors de primària de Menorca
que han gaudit de transport i allotjament gratuït. La C es
desenvolupa a NILE la primera quinzena d’agost. Hi
participen les mateixes professores de Menorca que en la
fase B.

C. Ajudes per a la Formació contínua del Personal Educatiu
Programa d’Aprenentatge permanent de la Unió Europea.
L’objectiu és contribuir a la millora de la qualitat de
l’educació escolar, permetent al personal educatiu realitzar
activitats de formació contínua a un país de la Unió Europea
diferent d’aquell on es treballa habitualment. Aquest estiu 4
professors de Menorca han solAlicitat gaudir d’una ajuda
dins aquest programa.

8. Mesures curriculars. La nova ordenació curricular dels
ensenyaments per a les Illes Balears recull un increment de la
càrrega horària per a la llengua anglesa, tant pel que fa
l’extensió al llarg del període d’escolarització com el nombre
d’hores setmanals. A partir del curs 2008-2009 tot l’alumnat de
Menorca i de les Illes Balears començarà l’aprenentatge de
l’anglès a partir de 5 anys. Per altra banda, en la nova ordenació
curricular de l’ESO, la càrrega horària de la llengua estrangera
passa de 3 a 4 hores a 4t d’ESO.

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

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 5490/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites de la
consellera i/o alts càrrecs de la Conselleria d'Educació i
Cultura a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del
2008).

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

Salvat error o omissió, les visites de la consellera i/o alts
càrrecs de la Conselleria d'Educació i Cultura a Formentera en
aquesta legislatura han estat les següents:
1. El dia 21 de juliol del 2007, el director general de Cultura,

Pere Joan Martorell, va visitar Formentera per a la
presentació del Solstici d'estiu núm. 10.

2. El director general d'Innovació i Formació del Professorat,
Josep Serra Colomar, ha visitat Formentera les dates
10/09/2007, 28/09/2007, 11/01/2008, 15/02/2008,
09/05/2008, 02/06/2008, 27/06/2008 i 11/07/2008, per tal de
mantenir contactes regulars amb el consell, el CEP i els
centres educatius, per tal de tractar temes de dotació i
caracterització del centre de formació del professorat,
activació del camp d'aprenentatge, programes, activitats i
recursos dels centres educatius.

3. La consellera d'Educació i Cultura, Bàrbara Galmés Chicón,
el director general de Planificació i Centres, Miquel
Martorell Mas, la directora general d'Administració,
Ordenació i Inspecció Educatives i el director general
d'Innovació i Formació del Professorat, Josep Serra
Colomar, van visitar Formentera el dia 10 de setembre del
2007 per tal de presentar-se i reunir-se amb els directors de
tots els centres educatius de l'illa.

4. El dia 20/12/2007 la consellera d'Educació i Cultura,
Bàrbara Galmés Chicón, el director general de Planificació
i Centres, Miquel Martorell Mas, i el director general de
Cultura, Pere Joan Martorell, van visitar Eivissa per tractar
el pla de primera infància, i posteriorment s'havien de
desplaçar a Formentera per tal de mantenir una reunió prèvia
de la constitució del patronat de la Fundació del Museu
Centre Cultural de Formentera, però no s'hi va poder assistir
a causa del mal temps entre Eivissa i Formentera.

5. El dia 20/02/2007 la consellera d'Educació i Cultura,
Bàrbara Galmés Chicón, i el director general de cultura,
Pere Joan Martorell, van mantenir una reunió amb el
patronat de la Fundació Museu Centre Cultural de
Formentera. També juntament amb el director general de
Planificació i Centres, Miquel Martorell, i el gerent de
l'IBISEC, Francisco Fernández, aquest mateix dia es va
visitar el CP Sant Ferran.

6. El director general de Cultura, Pere Joan Martorell, a més ha
visitat Formentera els dies 21/07/2008 i 22/07/2008 per a la
inauguració de l'exposició "Ceràmica contemporània de les
Illes Balears" i per a la presentació de Solstici d'estiu II,
joves poetes de la Mediterrània, respectivament.
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7. Per part de la Direcció General de Personal Docent, i
coincidint amb la presentació del programa telemàtic del
concurs de trasllats, es va produir la visita de la cap de
departament el mes d'octubre, en representació del director
general.

8. També des de la Direcció General de Formació Professional
i Aprenentatge Permanent, amb la finalitat de fer el
seguiment d'un conveni i dels programes de garantia social,
el cap de departament ha visitat Formentera en representació
del director general.

Palma, 24 de juliol del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 5493/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
conseller i/o alts càrrecs de la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del
2008).

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

25 de setembre del 2007: reunió del conseller d'Habitatge i
Obres Públiques amb el president del Consell Insular de
Formentera per tractar temes d'habitatge.

Gener del 2008: reunió del director general d'Arquitectura
i Habitatge Públics amb el president del Consell Insular de
Formentera en matèria d'habitatge.

Palma, 25 de juliol del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 5494/08 , presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a visites de
la consellera i/o alts càrrecs de la Conselleria de Treball i
Formació a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del
2008).

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

A continuació es relacionen els viatges oficials realitzats
durant aquesta legislatura i agenda per part de la consellera de
Treball i Formació i de la Directora del Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB), amb indicació de les dates i del motiu.

Consellera:
• 27 de febrer del 2008, per fer la presentació del programa de

beques Posa't a Prova.
• 15 de juliol del 2008, presentació de la targeta Professional

de la Construcció.
• 25 d'agost del 2008, firma dels contractes programes amb el

Consell Insular de Formentera.

Directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears:
• 22 d'agost del 2007, reunió amb el Consell Insular de

Formentera.
• 21 de febrer del 2008, reunió amb el Consell Insular de

Formentera.
• 9 d'abril del 2008, reunió amb el Consell Insular de

Formentera.

Palma, 27 d'agost del 2008.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 5497/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
conseller i/o alts càrrecs de la Conselleria d'Esports i Joventut
a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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

Conseller:
• 01/09/07: Inauguració del Mundial de windsurf, Port de

la Savina.
• 16/05/08: Firma del conveni per al programa de

tecnificació de windsurf.
Director general de Joventut:
• 09/10/07: Reunió amb la consellera de Joventut i

Benestar Social del Consell de Formentera per tractar
diversos temes i projectes en comú. Visita a la casa de
colònies gestionada pel Consorci Turisme Jove.

Director general d'Esports:
• 21 i 22/08/07: Presentació del Mundial de windsurf,

reunió amb el delegat de l'EBE a Formentera i reunió
amb el club de futbol sala.

• 07/09/07: Cloenda del Mundial de windsurf.
• 14 i 15/01/08: Reunió per concretar el tema del centre de

tecnificació, conveni d'esdeveniments esportius i campus
EBE.

Palma, 25 de juliol del 2008.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 5513/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de l'Ib-salut a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de
juliol del 2008).

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

El director general del Servei de Salut, Josep M. Pomar
Reynés, va viatjar a Formentera el dia 15 d'octubre del 2007; va
assistir a una reunió en el Consell Insular de Formentera i va
visitar l'hospital per mantenir una reunió amb els caps de servei.
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Palma, 29 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 5514/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites de la
Defensora dels usuaris del sistema sanitari públic a
Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

Visites de la Defensora dels usuaris del sistema sanitari
públic a Formentera en aquesta legislatura i agenda.

La Defensora dels usuaris del sistema sanitari públic té
previst visitar Formentera a començament del pròxim any, sense
perjudici que, si n'és el cas, hi acudeixi en exercici de les seves
funcions d'investigació per provocar els fets que figurin a les
queixes presentades pels usuaris.

Palma, 28 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
U)

A les preguntes RGE núm. 5533/08 a 5536/08, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relatives a
visites del gerent de l'Institut de Recerca i Formació Agrària
i Pesquera de les Illes Balears, de la gerent de FOGAIBA, de
la gerent de SEMILLA i de la gerent de l'IBABSA a
Formentera, respectivament. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del
2008).

Visites del gerent de l'Institut de Recerca i Formació
Agrària i Pesquera de les Illes Balears, de la gerent del
FOGAIBA, de la gerent de SEMILLA i de la gerent de
l'IBABSA a Formentera en aquesta legislatura i agenda.

Les visites necessàries es programen d'acord amb el Consell
Insular de Formentera i el sector agrari.

Palma, 23 de juliol del 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 5537/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de l'IBAVI a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol
del 2008).

Visites del gerent de l'IBAVI a Formentera en aquesta
legislatura i agenda.

24 de gener del 2008: visita a l'Ajuntament i al consell per
tractar el tema de la construcció d'habitatges de protecció
oficial.

Palma, 25 de juliol del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 5538/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de GESTUR Balear SA a Formentera. (BOPIB núm. 47
de 4 de juliol del 2008).

Visites del gerent de GESTUR Balear SA a Formentera en
aquesta legislatura i agenda.

GESTUR Balear programa les seves visites als municipis si
existeix interès per part d'aquests, dels propietaris dels terrenys
o d'industrials futurs usuaris, amb la colAlaboració d'aquests per
a la gestió urbanística de què es tracti.

En el cas de Formentera, coneixem d'una zona d'ús per a les
indústries i els serveis que s'està desenvolupant per iniciativa
particular, i en cap moment no hi ha hagut cap iniciativa per part
dels grups abans anomenats de Formentera per solAlicitar la
colAlaboració de GESTUR. Per tant no s'ha programat visita a
tal efecte.

Aquesta societat, que té una àmplia i satisfactòria
experiència amb diversos municipis en matèria de gestió
urbanística, està a disposició de l'ajuntament i del Consell
Insular de Formentera per quan els sigui d'utilitat.

Palma, 25 de juliol del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 5539/08 , presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a visites de
la gerent del SOIB a Formentera. (BOPIB núm. 47 4 de juliol
del 2008).

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

En el servei d'ocupació de les Illes Balears no existeix la
figura de gerent.

Palma, 24 de juliol del 2008.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 5541/08 , presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a visites
del gerent de Fires i Congressos de Balears SA a Formentera.
(BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

Visites del gerent de Fires i Congressos de Balears, SA a
Formentera i agenda.
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El gerent de Fires i Congressos de Balears, SA no ha visitat
Formentera en aquesta legislatura, encara que sí el president de
Fires i Congressos de Balears, SA.

Palma, 17 de juliol del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 5543/08 , presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a visites de
la gerent del Centre Balears Europa a Formentera. (BOPIB
núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

Visites de la gerent del Centre Balear a Formentera i
agenda.

La gerent va realitzar una visita a Formentera, el 23 d'abril
del 2008, amb motiu de la Jornada informativa sobre la
Directiva de Serveis que va organitzar el Centre Balears Europa
a Formentera.

Varen assistir també l'Hble. Consellera de Comerç, Indústria
i Energia, la Sra. Francesca Vives i Amer, el director general de
Comerç, el Sr. Pere Trias, el gerent de l'IDI, el Sr. Àngel Pujol
i el tècnic responsable de la xarxa Enterprisse Europe Network
(EEN) del Centre Balears Europa.

Adjuntem programa.

Palma, 17 de juliol del 2008.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

El programa adjunt a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats i Diputades.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 5548/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(V). (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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

Salvat error o omissió, la relació de subvencions aprovades
i denegades l'any 2007 a Formentera és la següent:
1. Des de la Direcció General de Política Lingüística l'únic

compromís de què hi ha constància és el projecte de la
producció en català del documental "Aigua clara", al qual es
va contribuir amb 4.000 euros. La persona jurídica és
Formedia Producciones SL, del carrer de Santa Maria de
Sant Francesc de Formentera.
D'altra banda es va contactar en els mesos de setembre-
octubre del 2007 amb l'artista Juan Moreno Galera per tal
que dissenyàs els cartells de rebaixes d'estiu 2008. El mes de

novembre va cobrar la quantitat de 812 euros per aquest
concepte.

2. L'any 2007 el conseller d'Educació i Cultura va resoldre
dues convocatòries, de la gestió de les quals n'era
responsable la Direcció General de Formació Professional.
A. Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 7 de

maig del 2007 per la qual es convoquen ajudes
econòmiques per desenvolupar programes per a la
integració social i laboral per a entitats privades sense
finalitat de lucre, associacions empresarials sense
finalitat de lucre i centres educatius privats concertats a
iniciar l'any 2007.

B. Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 25
d'abril del 2007 per la qual es convoquen ajudes
econòmiques per desenvolupar programes per a la
integració social i laboral per a ajuntaments i entitats
locals menors.

Ambdues convocatòries tenien com a objecte ajudar a
finançar els programes per a la integració social i laboral
(ISLA) que es fan en l'àmbit territorial de les Illes Balears.
A la convocatòria d'entitats locals, hi havia la partida
pressupostària 13901.421G 01.46000.4019112, dotada amb
50.000,00 euros, destinada a entitats locals de l'illa de
Formentera. No es va registrar cap solAlicitud per a les dues
convocatòries provinent de l'illa de Formentera.
D'altra banda, l'empresa Assessoria Torres Escriche CB,
amb CIF E07597859, v a acollir alumnat en pràctiques de
formació en centres de treball (FCT) de l'IES Marc Ferrer de
Formentera. Amb motiu d'aquesta estada en pràctiques
l'empresa va solAlicitar una subvenció. Se li varen certificar
380 hores i va rebre 323,00 euros.

3. En relació a les subvencions concedides per la Direcció
General d'Universitat que varen ser resoltes durant l'any
2007, obertes a tota la comunitat universitària de les Illes
Balears, només tres persones residents a Formentera varen
presentar la solAlicitud per a les ajudes de desplaçament per
cursar estudis universitaris fora de l'illa. Les tres solAlicituds
presentades varen ser totes concedides, amb la subvenció
màxima possible.

4. La Conselleria d'Educació i Cultura, a través de la seva
Direcció General de Cultura, no va tramitar cap expedient
de subvenció a persones físiques o jurídiques de Formentera
durant l'any 2007.

Palma, 24 de juliol del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 5556/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(XIII). (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Esports i Joventut i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2007 a l'illa de
Formentera, indicant la persona física o jurídica objecte de la
subvenció, l'import de la subvenció i la seva finalitat.
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L'any 2007 i des de la Conselleria d'Esports i Joventut s'ha
donat una sèrie de subvencions a l'illa de Formentera incloses
a les convocatòries de subvencions per esdeveniments no
singulars, les de caràcter singular, per material esportiu per als
clubs, per a federacions i per a esportistes destacats. Donat el
volum de l'abans esmentat, la documentació solAlicitada es troba
a la seva disposició en el gabinet del conseller d'Esports i
Joventut (Plaça de la Drassana, 4, de Palma; tel: 971176443) per
a la seva consulta en tots els aspectes legalment permesos en
aplicació de la normativa jurídica reguladora de la protecció de
dades de caràcter personal.

Palma, 25 de juliol del 2008.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 5639/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost del
soterrament de la planta de serveis de l'Hospital de Son
Espases. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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, el cost del
soterrament de la planta de serveis de l'Hospital de Son
Espases? En cas contrari, pot indicar-ne el cost?

A l'actualitat s'està en fase de negociació amb la
concessionària de les obres per tal de determinar el conjunt del
reequilibri econòmic de la concessió, que inclou les obres del
soterrament i altres millores. Fins a conèixer l'import exacte no
seria correcte ni prudent especular sobre el cost final.

Palma, 28 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 6193/08 , presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a
conservatori de música de Formentera. (BOPIB núm. 48 de 18
de juliol del 2008).

Pensa el Govern balear separar el conservatori de música
d'Eivissa i Formentera perquè Formentera disposi de  plena
autonomia amb el seu propi conservatori?

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria
d'Educació i Cultura, no descarta efectuar la separació d'ambdós
centres, entre d'altres coses perquè comprèn els problemes que
aquesta situació provoca als usuaris.

Per això, la Conselleria d'Educació, a través de la Direcció
General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent,
està estudiant les possibilitats reals per dur a terme aquesta
separació en les millors consideracions per al conservatori i per
a alumnes que hi estan matriculats.

Palma, 1 de setembre del 2007.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 6194/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a inspecció de
pesca a Formentera. (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del 2008).

Què li sembla, a la consellera d'Agricultura i Pesca, que en
aquests moments no hi hagi cap inspector de pesca a
Formentera?

Conscients del problema que planteja el fet que a
Formentera no hi hagi inspector de pesca, la Conselleria
d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears i el Consell
de Formentera estan cercant una fórmula de colAlaboració per tal
de donar cobertura a les actuals mancances en temes d'inspecció
pesquera a Formentera.

Palma, 23 de juliol del 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 6208/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a manteniment
del parc d'habitatges de l'IBAVI a Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del 2008).

Per quin motiu l'IBAVI contractarà una empresa per al
manteniment del parc d'habitatges d'Eivissa sense comptar
amb els habitatges públics de Formentera?

La Comissió Executiva del Consell d'Administració de
l'Institut Balear de l'Habitatge, en sessió celebrada el 18 de juny
del 2008, acordà la convocatòria pública de licitació per
contractar una empresa de manteniment del parc immobiliari
gestionat per l'IBAVI a l'illa d'Eivissa. El procediment no es va
fer extensiu a l'illa de Formentera perquè l'IBAVI no té parc
immobiliari en propietat o per gestionar a l'esmentada illa.

Palma, 5 d'agost del 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 6209/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a "Carn de
Formentera". (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del 2008).

En quina situació es troba el reglament de la marca "Carn
de Formentera"? Quines accions pensa fer el Govern per
potenciar aquesta marca de qualitat o per ajudar el Consell de
Formentera a fer-ho? Pensa contractar alguna persona per
gestionar la marca "Carn de Formentera"?
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La marca "Carn de Formentera" és una marca que ha
tramitat l'Ajuntament de Formentera de la qual és titular. 

El dia 12 de març del 2007 l'Institut de Qualitat Alimentària
del Govern de les Illes Balears (IQUA) va emetre l'informe
favorable al reglament de l'ús de la marca de garantia "CCF"
presentat per l'Ajuntament de Formentera per a la tramitació del
seu registre davant de la Oficina Española de Patentes y
Marcas.

Per tant, ara és el Consell de Formentera qui té la titularitat
de la marca i les competències per al seu ús i la seva divulgació.

Palma, 22 de juliol del 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 6210/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a Associació de
Ramaders de Formentera. (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del
2008).

Quines ajudes s'han donat o es pensen donar a l'Associació
de Ramaders de Formentera?

S'ha pagat la subvenció de l'ADS corresponent al 2007. Es
donaran les ajudes que es puguin solAlicitar en funció dels
programes que els interessin.

Palma, 23 de juliol del 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 6773/08 , presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a tasca de les
persones encarregades de vigilar les platges de Sa Ràpita i Es
Trenc. (BOPIB núm. 49 d'1 d'agost del 2008).

Quin és la tasca de les set persones encarregades de la
vigilància de les platges de Sa Ràpita i Es Trenc? Relacionau
totes i cada una de les tasques i funcions que  els toca
desenvolupar.

La tasca a realitzar per aquestes persones consisteix en la
vigilància, informació i recollida de dades. S'impedirà la
intrusió antròpica als sistemes dunars acotats per així evitar que
es malmetin els elements naturals que allotgen. a més, els
treballadors informaran als usuaris de la platja de la importància
d'aquests sistemes i de les actuacions que s'han de  realitzar per
preservar-los. També recolliran tota una sèrie de dades
relacionades amb l'ús públic d'aquests indrets.

Palma, 28 d'agost del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 6775/08 , presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a contractació
de les persones encarregades de vigilar les platges de Sa
Ràpita i Es Trenc.   (BOPIB núm. 49 d'1 d'agost del 2008).

Quin tipus de contractació tenen les set persones
encarregades de la vigilància de les platges de Sa Ràpita i Es
Trenc?

Les set persones encarregades de la vigilància de les platges
de Sa Ràpita i Es Trenc tenen un contracte per obra i servei
(401) i la seva finalització es preveu per a finals d'octubre del
2008.

Palma, 29 d'agost del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 7794/08, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Afers Socials, Promoció i Immigració.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 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. Sra.
Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre el viatge
a Perú realitzat de dia 1 a dia 8 d'agost, per tal de visitar les
zones i les poblacions on es dugueren a terme projectes
d'emergència finançats pel Govern de les Illes Balears, a causa
del terratrèmol que va assolar aquest país un any abans.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 8021/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Treball i Formació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 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. Sra.
Consellera de Treball i Formació, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre l'evolució dels
accidents laborals a les Illes Balears, conjuntament i a cada illa.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 8022/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Treball i Formació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 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. Sra.
Consellera de Treball i Formació, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre l'evolució mensual
i interanual del nombre d'afiliats a la Seguretat Social a les Illes
Balears, conjuntament i a cada illa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 8023/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Treball i Formació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 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. Sra.
Consellera de Treball i Formació, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre l'evolució mensual
i interanual del nombre de persones inscrites en el Registre
d'atur a les Illes Balears, conjuntament i a cada illa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 8024/08, 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
10 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 els criteris de
selecció de les entitats ciutadanes a l'hora de convocar el Fòrum
de la Ciutadania.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
RGE núm. 8025/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Comerç, Indústria i Energia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 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. Sra.
Consellera de Comerç, Indústria i Energia, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre l'execució del pressupost
del 2008 per part de la Direcció General d'Indústria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
RGE núm. 8026/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Comerç, Indústria i Energia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 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. Sra.
Consellera de Comerç, Indústria i Energia, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre l'execució del pressupost
del 2008 per part de la Direcció General de Comerç.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
RGE núm. 8027/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 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. Sra.
Consellera d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre l'execució del pressupost
del 2008 per part de la Direcció General de Pesca.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
RGE núm. 8028/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 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. Sra.
Consellera d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre l'execució del pressupost
del 2008 per part de la Direcció General d'Agricultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
RGE núm. 8029/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 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 Medi Ambient, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre el retard de les obres de la
nova depuradora de Vila (Eivissa).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE

núm. 384/08.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7979/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i
conformement amb l'establert pels articles 95 i 96 del
Reglament de la cambra i per la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que la proposició no de llei
esmentada, relativa a incompatibilitat de la Sra. Aina Salom i

Soler per exercir com a consellera del Govern de les Illes
Balears, publicada al BOPIB núm. 28, d'1 de febrer d'enguany,
es tramiti pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Canvis a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de setembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7978/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual comunica els canvis següents:

Comissió d'Assumptes Institucionals
• L'Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort substitueix l'Hble. Sr.

Francesc Fiol i Amengual.
• L'Hble. Sr. Jaume R. Tadeo i Florit substitueix l'Hble. Sra.

Assumpta Vinent i Barceló.

Comissió d'Assumptes Socials
• L'Hble. Sr. Cristóbal Huguet i Sintes substitueix l'Hble. Sr.

Josep Simó Gornés i Hachero.

Comissió d'Economia
• L'Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual substitueix l'Hble. Sr.

Jaume R. Tadeo i Florit.

Comissió de Cultura, Educació i Esports
• L'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer substitueix l'Hble. Sra.

Sandra Morell i Cuart.

Comissió no permanent de Salut
• L'Hble. Sra. Isabel C. Llinàs Warthmann substitueix l'Hble.

Sra. Carme Feliu i Àlvarez de Sotomayor.

Comissió de Reglament
• L'Hble. Sra. Sandra Morell i Cuart substitueix l'Hble. Sr.

Cristóbal Huguet i Sintes.

Comissió de Drets Humans
• L'Hble. Sr. Josep Simó Gornés i Hachero substitueix l'Hble.

Sra. Isabel C. Llinàs i Warthmann.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2008.
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La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Normes reguladores del procediment per a la designació de

candidats a magistrats del Tribunal Constitucional.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 10 de setembre
de 2008, i havent obtingut prèviament el parer favorable
d'aquesta, ha aprovat l'acord següent:

Normes reguladores del procediment per a la designació
de candidats a magistrats del Tribunal Constitucional

Atès el document RGE núm. 6824/08 presentat per la
Presidència del Senat, a través del qual es comunica al
Parlament de les Illes Balears que s’ha obert un termini per tal
que es puguin presentar candidatures per a l’elecció pel Senat de
magistrats del Tribunal Constitucional, tot això per donar
compliment al que disposa l’article 16.1 de la Llei Orgànica del
Tribunal Constitucional i l’article 184.1 del Reglament del
Senat, finint el termini el proper dia 29 de setembre a les 14
hores.

Atès l’article 159 de la Constitució Espanyola i l’article 18
de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional en els quals
s’estableixen els requisits que han de concórrer en els membres
del Tribunal Constitucional per esser nomenats.

Atès el que disposa l’article 180 del Reglament del
Parlament, que literalment es transcriu: “1. Si no hi havia cap
norma específica aplicable als nomenaments de persones que
hagués de realitzar el Parlament, aquests competiran al Ple, en
votació secreta. 2. La Mesa, conformement amb la Junta de
Portaveus, arbitrarà els extrems restants de procediments
concernents a aquests nomenaments.”

La Mesa de la Cambra, en reunió de dia 10 de setembre del
2008, prèviament havent obtingut el parer favorable de la Junta
de Portaveus en reunió del mateix dia , ha aprovat les normes
reguladores del procediment per a la designació dels candidats
a magistrats del Tribunal Constitucional, que es concreten en el
següent

ACORD

1. La designació correspon al Ple de la Cambra en votació
secreta.

2.  Els grups parlamentaris podran proposar candidatures en les
quals s’incloguin fins a dos candidats i s’hauran d’adjuntar els
documents que acreditin que els candidats reuneixen els
requisits exigits al text constitucional i a les lleis que afecten el
desenvolupament del càrrec, així com la relació de mèrits
professionals i d'altres circumstàncies que acreditin la idoneïtat
dels candidats proposats. Juntament amb la documentació abans
esmentada caldrà adjuntar l’acceptació dels interessats
condicionada a l’aprovació pel Ple.

Les propostes s’han de presentar dins el termini que fixi la
Presidència amb l’antelació suficient que permeti a la Mesa

comprovar el compliment dels requisits legals establerts.
Examinada la proposta o les propostes de candidatures, aquestes
s’inclouran a l’Ordre del Dia de la sessió plenària.

La votació a Plenari consistirà en una votació a la qual cada
diputat podrà donar el seu vot a un candidat i en resultaran
designats els dos que n’obtinguin major nombre.

3.  No obstant l’establert a l’apartat anterior, si existeix acord de
tots els grups parlamentaris es podrà proposar una candidatura
conjunta que podrà ser sotmesa al Plenari per a la seva
aprovació per assentiment.

4. Designats els candidats, la Presidència de la Cambra ho
comunicarà a la Presidència del Senat, li adjuntarà tota la
documentació relativa als candidats i es publicarà la designació
en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 10 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 50, de 5 de setembre
del 2008.

- Pàg. 1514. 3.15. Respostes a preguntes. Apartat AI)
El quadre que integra la resposta a la pregunta RGE núm.

5969/08, ha de ser substituït pel següent:

Pacients d'Eivissa i Formentera

2004
2005
2006
2007

77
71
82
93
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