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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 8193/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a implantació del Servei de radioteràpia al nou
Hospital d'Eivissa. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

Palma, a 17 de setembre del 2008.
La vicepresidenta primera del Parlament, en funcions de

presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

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 implantació del Servei de radioteràpia al nou Hospital
d'Eivissa.

Atesa la necessitat de gaudir d'un servei de radioteràpia al
nou Hospital d'Eivissa que permeti que les persones que hagin
de rebre tractament tenguin més facilitats per accedir-hi i atès
que la població d'Eivissa ha expressat mitjançant més de 20.000
signatures el seu suport a la implantació d 'aquest servei, el
Grup Parlamentari Popular interpelAla el conseller de Salut i
Consum en relació amb la implantació del Servei de
radioteràpia al nou Hospital d'Eivissa.

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

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 8209/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancaments dels quiròfans de l'Hospital General. (Mesa de 17
de setembre del 2008).

RGE núm. 8210/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancaments dels quiròfans de l'Hospital General. (Mesa de 17
de setembre del 2008).

RGE núm. 8211/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pacients que s'han beneficiat dels equips ESAD. (Mesa de 17
de setembre del 2008).

RGE núm. 8212/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
equips ESAD. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8213/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
hospitalització a domicili. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8214/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
metges incorporats en l'àmbit de l'atenció primària. (Mesa de
17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8215/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
metges incorporats en l'àmbit de l'atenció primària. (Mesa de
17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8216/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
metges incorporats en l'àmbit de l'atenció primària. (Mesa de
17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8217/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ràtio de targetes sanitàries per metge en l'àmbit de l'atenció
primària. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8218/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ràtio de targetes sanitàries per metge en l'àmbit de l'atenció
primària. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8219/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ràtio de targetes sanitàries per metge en l'àmbit de l'atenció
primària. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8220/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sistema de contractació dels 10 milions d'euros a invertir en
jardineria i seguretat a les carreteres. (Mesa de 17 de setembre
del 2008).

RGE núm. 8221/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
a càrrec del museu i del centre d'interpretació de Son Real.
(Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8222/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost de funcionaris ordinari del centre d'interpretació i
del museu de Son Real. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8223/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció del museu i del centre d'interpretació de Son Real.
(Mesa de 17 de setembre del 2008).

Palma, a 17 de setembre del 2008.
La vicepresidenta primera del Parlament, en funcions de

presidenta:
Aina Rado i Ferrando.



1572 BOPIB núm. 52 -  19 de setembre del 2008

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu la Conselleria de Salut i Consum ha rectificat
la decisió de tancar els quiròfans de l'Hospital General abans de
l'estiu, tal i com havia anunciat el gerent de GESMA, i de
mantenir-ne un d'operatiu fins a final d'any?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst la Conselleria de Salut i Consum tancar
definitivament els quiròfans de l'Hospital General?

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre de pacients que s'han beneficiat del servei
ESAD? Indicau-ne la relació per anys.

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'equips ESAD que actualment es troben
operatius a les Illes Balears? Indicau-lo per illes.

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 escrita.

Quin és el nombre de pacients que s'han beneficiats del
servei d'hospitalització a domicili en els distints hospitals de
Balears? Indicau-ne la informació per hospital i per any d'ençà
de la posada en funcionament a cadascun.

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 escrita.

Quina és el nombre de metges que s'han incorporat a l'àmbit
de l'atenció primària d'Eivissa i Formentera segons els reiterats
anuncis efectuats per la Conselleria de Salut i Consum? Indicau-
ne el centre de salut i el nom del facultatiu.

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és el nombre de metges que s'han incorporat a l'àmbit
de l'atenció primària de Menorca segons els reiterats anuncis
efectuats per la Conselleria de Salut i Consum? Indicau-ne el
centre de salut i el nom del facultatiu.

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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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 escrita.

Quina és el nombre de metges que s'han incorporat a l'àmbit
de l'atenció primària de Mallorca segons els reiterats anuncis
efectuats per la Conselleria de Salut i Consum? Indicau-ne el
centre de salut i el nom del facultatiu.

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 escrita.

Quina és la relació de ràtios de targetes sanitàries per metges
en l'àmbit de l'atenció primària d'Eivissa i Formentera? Indicau
el centre de salut, el metge i la ràtio de targetes.

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de ràtios de targetes sanitàries per metges
en l'àmbit de l'atenció primària de Menorca? Indicau el centre
de salut, el metge i la ràtio de targetes.

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 escrita.

Quina és la relació de ràtios de targetes sanitàries per metges
en l'àmbit de l'atenció primària de Mallorca? Indicau el centre
de salut, el metge i la ràtio de targetes.

Palma, a 8 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el sistema de contractació dels 10 milions d'euros a
invertir en jardineria i seguretat de les carreteres del Govern de
les Illes Balears?

Palma, a 9 de setembre del 2008.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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.

Quantes persones té a càrrec seu el Museu i Centre
d'interpretació de Son Real? Detallau-ne la categoria
professional.

Palma, a 11 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.

Quin és el pressupost de funcionament del Centre
d'interpretació i Museu de Son Real?

Palma, a 11 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.
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Quin cost ha tingut la construcció del Museu i Centre
d'interpretació de Son Real?

Palma, a 11 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8239/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a cogestió aeroportuària. (Mesa de 17
de setembre del 2008).

RGE núm. 8241/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcionament del Servei d'Urgències de l'Hospital de Can
Misses. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8242/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a solució a les obres de canalització de pluvials d'Alaior.
(Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8243/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveniència d'executar la segona via de circumvalAlació.
(Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8244/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del
curs escolar. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8245/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a valoració de la presència de Balears a l'Expo de Saragossa.
(Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8246/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acord del Govern d'Espanya sobre la cogestió aeroportuària.
(Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8247/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
abocadors incontrolats. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8248/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
atenció precoç dels infants entre 0 i 3 anys. (Mesa de 17 de
setembre del 2008).

RGE núm. 8249/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Garcias
i Simón, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora
de torrents. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8250/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abocaments d'aigües fecals a la platja gran de Ciutadella.
(Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8251/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
d'incendis. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8252/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Iscomar. (Mesa
de 17 de setembre del 2008).

Palma, a 17 de setembre del 2008.
La vicepresidenta primera del Parlament, en funcions de

presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears continuar reclamant la
cogestió dels aeroports de les Illes Balears després de la
proposta de nou model de gestió, impulsada pel Ministeri de
Foment?

Palma, a 17 de setembre del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

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 Ple.

Quina valoració fa l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum
en relació amb el funcionament del Servei d'Urgències de
l'Hospital de Can Misses d'ençà que es va fer la reforma?

Palma, a 17 de setembre del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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.
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Quan pensa solucionar la Conselleria de Medi Ambient la
problemàtica que pateixen les obres de canalització de les
pluvials d'Alaior?

Palma, a 17 de setembre del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.

Després de les declaracions aparegudes a diferents mitjans
de comunicació per part dels partits que conformen el pacte de
govern, quina opinió té el Govern de les Illes Balears en relació
amb la conveniència d'executar la segona vida de
circumvalAlació surant la legislatura present?

Palma, a 17 de setembre del 2008.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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 Ple.

Quina valoració fa la consellera d'Educació i Cultura en
relació amb l'inici del curs escolar?

Palma, a 17 de setembre del 2008.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
presència de Balears a l'Expo de Saragossa?

Palma, a 17 de setembre del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al president del Govern l'acord del
Govern d'Espanya en relació amb la cogestió aeroportuària?

Palma, a 17 de setembre del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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 Ple.

Quines accions pot dur a terme i té previst iniciar la
Conselleria de Medi Ambient pel que fa als abocadors
incontrolats?

Palma, a 17 de setembre del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

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 Ple.

Com es planteja la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració abordar l'atenció precoç dels infants entre 0 i 3
anys?

Palma, a 17 de setembre del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

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.

A quines obres es destinaran els 10 milions d'euros que
aporta el Ministeri de Medi Ambient per a la millora dels
torrents?
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Palma, a 17 de setembre del 2008.
El diputat:
Antoni Garcias i Simón.

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 oral davant Ple.

Són certes les acusacions fetes des de l'Ajuntament de
Ciutadella contra l'Agència Balear de l'Aigua respecte dels
abocaments d'aigües fecals des de l'estació de bombeig de la
platja gran de Ciutadella?

Palma, a 17 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

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.

Com ha anat la campanya d'incendis fins a dia d'avui?

Palma, a 17 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'actuació del Govern de les Illes Balears per
controlar el servei que dóna l'empresa de transport marítim
ISCOMAR als usuaris de la línia Dènia-Formentera-Eivissa?

Palma, a 17 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8187/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a convocatòria de processos selectius de personal a la
Fundació Balears a l'exterior abans de juliol del 2007, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8188/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a documentació de convocatòries per a la contractació de
personal interí a la Fundació Balears a l'exterior abans de
juliol del 2007, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8189/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a resultat de la convocatòria per proveir de personal fix la
Fundació Balears a l'exterior, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 17 de
setembre del 2008).

Palma, a 17 de setembre del 2008.
La vicepresidenta primera del Parlament, en funcions de

presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

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 conseller de Presidència del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Manté el Sr. Conseller el que va manifestar a la seva
compareixença en aquesta comissió el passat dia 21 de maig del
2008, on afirmava: "... de tots els processos de selecció de
l'anterior etapa no consta que s'hagués formalitzat cap
convocatòria de procés selectiu perquè no s'ha trobat cap tipus
de documentació. Segons els nostres esbrinaments, en el millor
dels casos, la publicitat quedava reduïda al tauler d'anuncis de
la fundació i a la pàgina web, fet aquest darrer que resulta
incomprovable a hores d'ara"?

Palma, a 11 de setembre del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 conseller de Presidència del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
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Manté el Sr. Conseller en la seva totalitat la manifestació
feta a la passada comissió de dia 21 de maig del 2008 on
afirmava:

"He de dir que aquestes convocatòries es duen a terme amb
un procediment de concurs de mèrits que té certes similituds
amb els de l’etapa anterior, es regeixen per la mateixa
normativa, però tenen de manera substancial dues diferències
bàsiques: la convocatòria es publicada a més a la premsa diària
de les Illes Balears amb la qual cosa, com és evident s’amplia
extraordinàriament la difusió i en conseqüència el marc
d’igualtat d’oportunitats.

Una altra distinció bàsica, a diferència de l’anterior etapa les
persones que han realitzat l’informe han trobat tota la
documentació del procés sense que falti ni un sol paper.

Dels processos anteriors, malauradament, no hem pogut
trobar massa referència documental, però d’això no en traurem
cap conclusió, no en vull traure cap conclusió, només ho
constatam. No acusarem a ningú de destrucció deliberada de
document públic, que ho podríem fer, sinó que assumirem que
s’han extraviat perquè per ventura sortiran qualque dia."?

Palma, a 11 de setembre del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 conseller de Presidència del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Com valora el Sr. Conseller el fet que un dels aspirants a la
convocatòria de selecció de personal fix de la Fundació Balears
a l'Exterior elevi davant notari que declina presentar-s'hi tota
vegada que té coneixement que totes les places esmentades són
adjudicades a les persones següents: codi 02: Sra. Cristina Díaz
García; codi 04: Sra. Rosa Ferriol Jodar i Sra. Catalina Florit
Navarro; codi 05: Sra. Catalina Sastre Fuster?

Palma, a 11 de setembre del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8129/08, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a model de finançament de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 17 de setembre del
2008).

RGE núm. 8181/08, dels Grups Parlamentaris Mixt i
Socialista, relativa a oficina d'estrangeria a Eivissa. (Mesa de
17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8182/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a jornada laboral de 40 hores i de la negociació
colAlectiva. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

Palma, a 17 de setembre del 2008.
La vicepresidenta primera del Parlament, en funcions de

presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

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 Unió Mallorquina presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

No es posa en dubte, en cap cas, tal i com es recull a la
Constitució, a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i a la
LOFCA, que els ciutadans de les Illes Balears han de contribuir
al benestar dels ciutadans de la resta de regions de l’Estat en de
forma solidària. No obstant això és necessari que la qüestió de
la solidaritat sigui tractada de forma transparent en el futur
model de finançament de les comunitats autònomes.

És imprescindible que el concepte, així com el nivell de
solidaritat, es defineixi en base a paràmetres objectius, establint
els mecanismes necessaris per realitzar una anàlisi d’eficàcia, de
manera que es pugui conèixer en quina mesura els objectius,
plantejats com a arguments a favor de la solidaritat, es van
aconseguint per a cada un dels instruments que conformen el
conjunt de mecanismes dissenyats per garantir el principi de
solidaritat horitzontal.

L’actual model de finançament basa la seva estructura en
dos pilars bàsics. En primer lloc, destaca el càlcul del que es
consideren les necessitats de despesa de les regions, que
serveixen com estimació del volum total de recursos financers
que són necessaris per finançar les competències transferides.
En segon lloc, la fixació de fonts de recursos de què disposen
les regions per fer front al cost financer de les competències
transferides.

Aquest model de finançament ha suposat un desequilibri en
el finançament entre les comunitats autònomes. De fet, la nostra
comunitat ha estat la més greument perjudicada per l’actual
model de finançament. Conseqüentment, en el nou model de
finançament s’han de recollir polítiques d’anivellació que siguin
coherents amb les prestacions públiques que han d’oferir les
comunitats autònomes i l’esforç fiscal que han de fer front els
seus ciutadans.

Les transferències d’anivellació han de garantir que les
comunitats autònomes puguin oferir nivells mínims de provisió
de béns i serveis públics considerats essencials, sense que això
s’hagi d’interpretar com que l’objectiu sigui igualar la despesa
mitja en tot tipus de béns i serveis.
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Per altra part, dins el nou model de finançament s’han de
respectar els principis recollits a l’article 120.2 de la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.

Cal destacar que l’actual model de finançament és
profundament perjudicial per a les finances de la nostra
comunitat autònoma, fet objectiu i constatat pel mateix
president del Govern de l’Estat, pel ministre d’Economia i pels
presidents de la majoria de comunitats autònomes de l’Estat.

Per tot això el Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
reformar l’actual model de finançament de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al compliment de les
disposicions que recull el nou Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, i anima el Govern de les Illes Balears a ser ferm amb
els seus arguments per a la defensa dels interessos de les Illes
Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
tenir en compte dins el futur model de finançament de les Illes
Balears les necessitats efectives de despesa de la comunitat
autònoma, depurant els indicadors actuals, sobretot en matèria
de la població real efectiva (població flotant, població
dependent, població immigrada...) i les diferències de preus
entre les regions.

3. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que el
nou model de finançament tracti de manera adequada el
concepte de solidaritat de tal manera que les comunitats que
més aporten per aquest concepte no tinguin un finançament per
davall de la mitjana estatal.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
contemplar l’aplicació efectiva de la disposició addicional
sisena, apartat 5, de l’Estatut de les Illes Balear, referida al
règim econòmic i fiscal dels territoris insulars en la Unió
Europea, dins el futur model de finançament de les Illes Balears.

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

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, els Grups
Parlamentaris Mixt i Socialista presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Segons l’avanç del darrer padró municipal (1 de gener del
2008), les Illes Balears compten amb una població d’1.071.221
habitants, dels quals el 20,8% no tenen nacionalitat espanyola.
És a dir, un de cada cinc habitants són estrangers a la nostra
comunitat autònoma, situant-se aquesta al cap de l’Estat.

Pel que fa a les Pitiüses aquest percentatge augmenta fins a
un 24,76%, de tal manera que gairebé un de cada quatre pitiüsos
no tenen la nacionalitat espanyola. S’ha de destacar que una part
molt important d’aquesta població immigrant ha vingut durant
els darrers anys. De fet, des del 2002 al 2007 el nombre
d’estrangers ha crescut a les Pitiüses en un 62,1%.

Tot i els esforços fets per l’Administració perifèrica de
l’Estat, aquests han resultat insuficients per atendre aquesta
important arribada de persones immigrants en un període de
temps tan breu. Així mateix, la dependència de les Pitiüses en
matèria d’immigració respecte de l’Oficina d’Estrangeria de
Palma ha retardat sovint els tràmits dels documents d’aquestes
persones nouvingudes.

S’han de tenir presents les dificultats vitals per les que passa
una bona part d’aquestes persones immigrades i la problemàtica
afegida que suposa no poder resoldre amb rapidesa la seva
regularització o la de les seves famílies.

És per això que el Grup Parlamentari Mixt (Eivissa pel
Canvi) i el Grup Parlamentari Socialista presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d’obrir
una oficina l’estrangeria a l’illa d’Eivissa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
autoritzar i dotar l’obertura d’una oficina d’estrangeria a l’illa
d’Eivissa en el termini més breu possible.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
augmentar els recursos humans i econòmics de la seva delegació
a les Pitiüses per atendre els immigrants mentre es tramita
l’obertura d’una oficina d’estrangeria a l’illa.

Pel Grup Parlamentari Socialista, la diputada:
Maria Torres i Marí.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
Pel Grup Parlamentari Mixt, la diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.
El portaveu:
Josep M. Mayans i Serra.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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Exposició de motius

En el 1917 l’Organització Mundial del Treball (OIT) va
aprovar que el temps màxim de treball setmanal seria de 48
hores, posant així fi a una llarga història de jornades
perllongades i penositat laboral pròpies del segle XIX i de la
Revolució Industrial.

La mesura ha suposat una constant en el dret laboral
europeu, tant a nivell nacional com, amb la formació de les
comunitats europees, en el marc comunitari. El seu provat èxit
en les relacions laborals ha duit fins i tot en alguns sectors i en
alguns països a reduir el temps setmanal de treball a les 35
hores.

No obstant això, hem conegut en els últims dies que les
autoritats comunitàries pretenen ampliar el temps màxim de
treball setmanal fins a les 60 hores de manera general i fins a les
65 per a determinats sectors, deixant a la negociació individual
entre treballador i empresari la fixació de les hores concretes de
treball setmanal, en una pràctica coneguda com opting out.

Considerem que l’ampliació a 60 hores del temps de treball
setmanal és una reculada històrica en les relacions laborals i en
els costums europeus en l’àmbit del treball. D’igual manera
creiem que la construcció europea s’ha de sustentar en les
millores sociolaborals dels ciutadans i de les ciutadanes de la
Unió i no a prioritzar mesures de calat econòmic de dubtós
benefici per a la societat.

D’igual manera vam considerar que deixar a la negociació
individual entre el treballador i l’empresari la fixació de les
hores màximes de treball setmanal suposa menyscabar altre dels
pilars fonamentals del nostre sistema de dret laboral, com és la
negociació colAlectiva, consagrada a l’article 37 de la
Constitució.

No estem d’acord amb una mesura d’aquesta naturalesa, que
perjudica la conciliació entre treball i vida familiar, que és
contrària a la seguretat i a la salut en el treball i que obre la
porta a pràctiques de competència deslleial entre empreses.

La directiva amb la qual es pretén ampliar la setmana laboral
trenca amb la tradició del dret laboral europeu i trenca els
principis que estableix el nou tractat de la Unió Europea.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva confiança
en el diàleg social i en la negociació colAlectiva, reconeguda en
la Constitució, com a mitjans per a l’adopció d’acords entre els
agents socials en l’àmbit laboral.

2. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu rebuig a la
proposta de directiva de la Unió Europea que pretén ampliar el
temps màxim de treball setmanal a 60 hores amb caràcter
general i a 65 hores en determinats sectors, doncs suposa
soscavar els fonaments del dret laboral comunitari, expressant
igualment el seu suport a l’actual temps de 48 hores que ve
regint les relacions laborals en el nostre context legal des del
1917.

3. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport al
Govern d’Espanya perquè emprengui les iniciatives oportunes
en l’àmbit comunitari de cara a mantenir l’actual setmana
laboral de 48 hores i la vigència de la negociació colAlectiva
com a via per arribar a acords en l’àmbit laboral.

4. El Parlament de les Illes Balears insta els grups polítics
representats en el Parlament Europeu a prendre les mesures
adequades en idèntic sentit de mantenir l’actual setmana laboral
de 48 hores i la vigència de la negociació colAlectiva per assolir
acords laborals.

Palma, a 15 de setembre del 2008.
La diputada:
Francisca Lladó i Pol.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8177/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a model de cogestió
aeroportuària, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 17 de setembre del 2008).

RGE núm. 8190/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programa de fisioterapeutes per a escolars amb
necessitats educatives especials, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17 de
setembre del 2008).

RGE núm. 8191/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per evitar el mal d'esquena als alumnes de
primària i secundària, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17 de setembre del
2008).

RGE núm. 8192/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració de grans projectes culturals per part del
Govern de les Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17 de setembre del
2008).

Palma, a 17 de setembre del 2008.
La vicepresidenta primera del Parlament, en funcions de

presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
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Exposició de motius

El Govern estatal ha fixat un criteri de superació dels 30
milions de passatgers per tal d’entrar en el sistema de cogestió
dels aeroports.

El criteri imposat per Foment és clarament perjudicial per a
les nostres illes, ja que suposa la seva exclusió d’un nou model
de gestió dels aeroports.

La ministra de Foment, Magdalena Álvarez, va justificar
aquesta decisió basant-se en el nombre de passatgers i
argumentant la complexitat de la seva gestió.

Així doncs, la proposta de la ministra està feta a mida per als
aeroports de Madrid i Barcelona, quan en realitat l’aeroport de
Son Sant Joan durant l’estiu suporta, en proporció, molt més
trànsit que els dos aeroports esmentat i, a més, l’estacionalitat
i la microestacionalitat són més acusades.

Els nostres aeroports són clau per a la mobilitat i per a
l’economia de les Illes, en major grau que a qualsevol altre
indret de la península. Els aeroports són una de les
infraestructures més importants pera la cohesió social dels
ciutadans i de les ciutadanes de les Illes, tant entre ells com amb
la resta de l’Estat. Així mateix el turisme és el principal
component del PIB de les Illes, i més d’un 90% dels nostres
visitants ho fan per via aèria.

Donada la importància dels aeroports per a la nostra
economia i el nostre territori, és natural i més que justa la
demanda d’un model amb majoria pública i amb capacitat de
decisió des de les administracions autonòmiques en front d’una
gestió privatitzada que prioritzi la rendibilitat immediata davant
les necessitats de mobilitat i de foment de l’economia de les
Illes Balears, com la que es proposa per part de l’Estat.

Així mateix s’ha de destacar el compromís expressat, en
posterioritat a l’anunci del Ministeri de Foment, pel Sr. José
Luís Rodríguez Zapatero, que reconeixia el cas d’excepcional
importància pel que fa a les Illes Balears.

Per tot això, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds presenta a la consideració del ple de la comissió els
següents

Acords

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
revisar l’acord del Consell de Ministres del dia 1 d’agost per tal
que els aeroports de les Illes Balears entrin en la primera fase de
cogestió aeroportuària.

2. El Parlament insta el Govern de l’Estat a consensuar amb el
Govern de les Illes Balears un nou model de cogestió que
prioritzi les necessitats de servei públic per sobre dels interessos
d’empreses privades, i alhora permeti tenir una estratègia
aeroportuària pròpia i alineada amb el territori.

Palma, a 11 de setembre del 2008.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Ateses les declaracions públiques expressades per l’APIMA
i la Coordinadora de persones amb discapacitat davant la manca
de respostes que la Conselleria d’Educació està oferint davant
la manca de places de fisioterapeutes que atenguin els escolars
amb necessitats especials de la zona de Ciutadella i la zona
centre de l’illa de Menorca.

Atès que és important que aquestes places siguin dotades
permanentment amb l’objectiu de donar una continuïtat en el
servei que es presta als escolars de Menorca.

Atès tot l’exposat abans, el Grup Popular presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a adoptar les mesures pertinents per tal que
el servei de fisioterapeutes per a escolars amb necessitats
educatives especials es dugui a terme de forma continuada i
atenent les necessitats plantejades per les APIMAS de Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a dotar dues places fixes durant tot l’any
de fisioterapeutes que donin servei a la zona de Ciutadella i a la
zona centre de Menorca.

Palma, a 15 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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 de Cultura, Educació
i Esports.
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Exposició de motius

El 9 de setembre, la Fundació Kovacs va fer públic un estudi
sobre el mal d’esquena que afecta la població escolar. Així, es
constata que al manco el 50% dels fillets i fins el 70% en el cas
de les filletes, ja han sofert mal d’esquena abans de complir els
15 anys. Les causes són diverses, però principalment es deu a
l’excessiu pes dels materials escolars que són transportats dins
de motxilles o bosses, però també a la manca d’activitat física
dels infants.

Es plantegen també altres factors que incideixen en aquest
mal, com puguin ser la incorrecte utilització de la motxilla o el
tipus de mobiliari escolar, que no sempre és l’idoni per a les
persones a què va destinat.

Entre les recomanacions que la Fundació Kovacs exposa es
poden ressaltar les següents: que a les aules s’utilitzin cadires
d’alçada regulable, i que s’insti als alumnes a asseure’s el més
a prop possible del respatller, així com anar canviant de postura
regularment. En el mateix sentit, es remarca la importància que
l’esport pot tenir a l’hora de prevenir i minvar el risc de
contreure dolor d’esquena.

La recomanació general és que les motxilles no superin el
10% del pes de la persona que la duu, mentre es constata que la
majoria dels alumnes transporten fins a un 35% del seu pes
corporal dins la motxilla.

En el fulletó publicat per la Fundació Kovacs es plantegen
algunes solucions per minvar el pes dels estudiants, com ara la
instalAlació de taquilles en els colAlegis o que els escolars
transportin només els llibres que hagin d’emprar a l’escola
aquell dia. Una altra possible solució seria l’edició de llibres de
text en fascicles o apartats que facilitarien el seu transport, tal
i com ja estan fent alguns països europeus.

Atès tot el que abans s’ha exposat, el Grup Popular presenta
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a adoptar mesures que evitin el mal
d’esquena en els escolars, a estudiar les possibles alternatives
plantejades que ajudin a minvar el pes que transporten els
escolars, i a fomentar l’adopció de postures correctes i la
pràctica de l’esport.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a estudiar la possibilitat d’editar alguns
dels llibres escolars en format de fascicles, per tal d’alleugerir
el pes que transporten els escolars.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a dirigir-se als pares i mares d’alumnes per
informar-los dels consells pertinents que ajudin a minvar el pes
que transporten diàriament els alumnes.

Palma, a 11 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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 de Cultura, Educació
i Esports.

Exposició de motius

A principis de juliol del 2008 el ministre de Cultura, César
Antonio Molina, en el marc de la XI conferència sectorial
celebrada a Saragossa, va manifestar la voluntat de colAlaborar
amb el Govern de les Illes Balears invertint una part dels mil
milions d’euros que el Govern d’Espanya ha disposat per
finançar grans infraestructures culturals.

Aquestes manifestacions, malgrat l’aparent bondat de la
notícia, deixen en evidència que el Govern balear no disposa de
cap projecte que es pugui acollir a aquest finançament.

Mentre, ciutats com València han estat confirmades com a
seus del Museu Nacional de la Mediterrània o del Museu
d’Arqueologia Subaquàtica. A la ciutat de Lleó ha correspost la
seu del Centre Nacional de les Arts Escèniques i de les
Músiques Històriques, a Terol el Centre Nacional d’Etnografia
i a Madrid els museus de les Arts Visuals i de la Moda.

Aquesta falta d’interès del Govern de les Illes Balears
suposa un greu perjudici per als ciutadans de les Illes Balears,
ja que es perden oportunitats de primer ordre que suposarien no
només la inversió d’importants quantitats econòmiques, sinó
també comptar amb infraestructures culturals de referència.

Atès tot això, el Grup Parlamentari Popular creu del tot
necessari que es presentin aquells projectes que, tenint relació
amb la realitat social, cultural o patrimonial de les nostres illes,
es puguin plantejar en forma de projecte al Ministeri de Cultura.

La nostra comunitat autònoma compta amb prou referents de
tot tipus a partir dels quals poder comptar amb un centre de
referència nacional com els esmentats abans i com els
relacionats amb el món de la mar, la sabata, la bijuteria, la
indústria alimentària, la producció editorial, la música, la
cultura, el patrimoni històric o natural i molts d’altres en
general.

Així, el Grup Popular presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar els projectes culturals pertinents amb la
màxima celeritat i a presentar-los davant el Ministeri de Cultura
amb l’objecte que puguin ser finançats per aquest organisme.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comptar amb la colAlaboració dels quatre consells
insulars a l’hora de presentar els projectes de referència amb
l’objecte que aquests siguin representatius del conjunt de les
illes i, sempre que sigui possible, ubicats de forma equitativa
arreu del territori insular.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avaluar i a tenir en compte, com a mínim, els
següents projectes:
• Centre d’Interpretació de la Prehistòria de la Mediterrània

Occidental.
• Museu de la Mar.
• Centre Nacional de Referència de la Cultura Púnica.

4. El Parlament de les Illes Balears constata la manca
d’iniciativa del Govern balear en la presentació de projectes
culturals davant el Ministeri de Cultura.

Palma, a 11 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 2438/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2008 de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).

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

Projectes de promoció pública: s'està executant el Pla de
regadius amb aigües depurades.

Projectes de promoció privada: tots aquells que es presentin
i que puguin ser cofinançats per alguns dels programes de la
conselleria.

Palma, 22 de juliol del 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
B)

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

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

Afectació vaga dimarts 22-23-24 i 28 d'abril, al total de les
Illes:
• CCEE suspeses: 6.350.
• IQ suspeses: 281.
• PC suspeses: 231.

Palma, 13 d'agost del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 3364/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a nova estructura
de l'equip directiu de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
(BOPIB núm. 37 de 18 d'abril del 2008).

Quina és la nova estructura de l'equip directiu de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, de les seves empreses,
instituts, consorcis i ens autonòmics?

L'estructura de l'equip directiu de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca i les seves empreses, instituts, consorcis i
ens autonòmics és la mateixa que hi havia abans.

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

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 3387/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a regulació de
la pesca submarina a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 37
de 18 d'abril del 2008).

Quines actuacions ha fet o pensa fer la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per regular la pesca submarina a Eivissa
i Formentera?

La Conselleria d'Agricultura i Pesca ja està tramitant la
normativa que l'ha de regular.

Palma, 1 d'agost del 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 3558/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a cessió de la
Cambra Agrària de Ferreries. (BOPIB núm. 38 de 25 d'abril
del 2008).

Té previst la Conselleria d'Agricultura i Pesca cedir
l'edifici de la Cambra Agrària de Ferreries a l'Ajuntament de
Ferreries?
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La intenció de la Conselleria d'Agricultura i Pesca és que el
patrimoni de les cambres agràries estigui a disposició del sector
agrari.

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

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 4742/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a actuacions per
evitar la plaga d'altica a Formentera. (BOPIB núm. 45 de 13
de juny del 2008).

Quina serà l'actuació de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca per evitar les plagues d'altica a les vinyes de raïm a
Formentera?

Aquesta no és una plaga de les declarades d'utilitat pública
ni de quarantena i per tant no és competència del Govern de les
Illes Balears.

Palma, 1 d'agost del 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 4744/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a cursos
formatius a Eivissa i Formentera per al curs 2008-2009.
(BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

Pensa canviar la Conselleria d'Agricultura i Pesca l'actual
programa de formació per al sector agrari per al curs 2008-
2009 perquè es facin a Eivissa i Formentera els següents
cursos: Cultiu ecològic de vinya, Cultiu ecològic d'hortalisses,
Cultiu ecològic de jardins, Cultiu ecològic de fruiters, Cultiu
ecològic d'oliverar, Higiene i benestar dels animals, Curs
bàsic d'aplicadors de productes fitosanitaris, Curs qualificat
d'aplicadors de productes fitosanitaris, La condicionalitat en
la PAC, Les bones pràctiques agràries a les Illes Balears,
Estratègies de fertilització en els principals cultius de les Illes
Balears, Cultiu de fruiters, Cultiu d'hortícoles, Cultiu de vinya,
Cultiu modern de l'olivera, Poda i empelt de fruiters,
Tècniques i equips d'aplicació de productes fitosanitaris,
Fiscalitat agrària: Seguretat Social agrària, Apicultura:
mestre d'abelles i Principis i fonaments per a l'elaboració de
l'oli d'oliva? Com canviarà el programa de formació per fer els
cursos més accessibles als ciutadans d'Eivissa i Formentera?

Per primera vegada s'han programat cursos a Eivissa i
Formentera i es continuaran programant aquells en què hi hagi
interès i es garanteixi l'assistència mínima.

El criteri que s'ha seguit és el de programar-ne aquells que
són un requisit indispensable per a alguna activitat (incorporació
de joves agricultors, aplicació de fitosanitaris, benestar dels
animals) i els que se solAlicitin perquè hi hagi interès.

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

Ordre de Publicació
H)

A les preguntes RGE núm. 4829/08 i 4830/08, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relatives a
reunions en relació a la transferència de competències en
ordenació turística i promoció turística als consells insulars (I
i II). (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

Quines reunions s'han duit a terme i quins resultats han
tingut a dia d'avui les reunions mantingudes en relació al
procés de transferències de competències en matèria
d'ordenació turística i promoció turística als consells insulars?

S'han duit a terme diverses reunions, tant formals com
informals, sobre aquesta matèria, però encara no podem
informar sobre cap acord tancat en aquest sentit.

Palma, 20 de juny del 2008.
El conseller de Turisme:
Francesc Buils i Huguet.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 4910/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
derivació de pacients. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del
2008).

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

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 4970/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a Vi de la Terra
de Formentera. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny del 2008).

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

La tramitació de la DO s'ha de fer a iniciativa del sector, i
fins aquests moments el sector del vi de Formentera no ha
mostrat interès.

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

A la pregunta RGE núm. 4971/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a "Carn de
Formentera". (BOPIB núm. 46 de 20 de juny del 2008).

Quines actuacions de la marca ha fet el Govern de les Illes
Balears respecte a la marca "Carn de Formentera"?

El titular de la marca "Carn de Formentera" no és el Govern
de les Illes Balears, sinó el Consell de Formentera, i és a qui
correspon fer les actuacions que cregui oportunes.

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

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 4992/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a inversions de
l'Estatut d'Autonomia a Formentera (II). (BOPIB núm. 46 de
20 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 transports, ferrocarrils i carreteres a
l'illa de Formentera?

A proposta del Consell Insular de Formentera, 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 Formentera.

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

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 5180/08, 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. 46 de 20 de juny del 2008).

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

Com he manifestat en anteriors respostes, no es pot avançar
el cost definitiu del soterrament de la planta de serveis de
l'Hospital de Son Espases.

El motiu és que l'impacte econòmic final es veurà afectat pel
valor de la variació en el projecte inicial, la seva incidència en
l'explotació de la concessionària i el reequilibri econòmic en la
concessió.

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

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 5259/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a esdeveniments
esportius a Menorca. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny del 2008).

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

2007
• Aportació de 36.000 euros mitjançant el conveni de

colAlaboració signat entre la Conselleria de Presidència i
Esports i el Consell Insular de Menorca per desenvolupar el
programa d'esdeveniments esportius per a l'any 2007.

• Convocatòria de subvencions per organitzar esdeveniments
esportius de caràcter nacional o internacional en l'àmbit
geogràfic de les Illes Balears, any 2007. Us tramet adjunt
annex de resolució de l'esmentada convocatòria.
2008

• Properament se signarà el conveni de colAlaboració entre la
Conselleria d'Esports i Joventut i el Consell Insular de
Menorca per al desenvolupament d'esdeveniments esportius.

• Convocatòria de subvencions per organitzar esdeveniments
esportius en l'àmbit geogràfic de les Illes Balears per a l'any
2008 (en procés de resolució).

Palma, 16 de juliol del 2008.
El conseller d'Esports i Joventut.

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

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 5280/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a
desplaçament a Madrid de la Consellera d'Agricultura.
(BOPIB núm. 46 de 20 de juny del 2008).

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

- Reunió en el Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i
Marí, amb la Sra. Ministra.

- Assistència a la conferència organitzada per l'agència de
notícies Europa Press i que va impartir el Sr. President del
Govern de les Illes Balears.

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

A les preguntes RGE núm. 5294/08 a 5296/08, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González,
relatives a empresa dissenyadora de la nova gràfica de torns
a SFM, a cost de la nova gràfica de torns de SFM i a
procediment de contractació de l'empresa que ha dissenyat la
nova gràfica de torns de SFM, respectivament. (BOPIB núm.
47 de 4 de juliol del 2008).

Quina empresa externa ha dissenyat la nova gràfica de
torns a partir del 14 de juny de SFM? Quin cost ha tingut?
Quin procediment de contractació s'ha seguit per contractar
l'empresa externa que dissenya els torns del personal a SFM?

En resposta a les preguntes esmentades i pel que fa a la nova
gràfica de torns, us informa que l'empresa dissenyadora és
Ineco-Tifsa.

Pel que fa al seu cost, no s'ha individualitzat i està inclòs
dins l'assistència tècnica global que aquesta empresa està oferint
a SFM.

El que sí podem informar és que aquests nous gràfics, a més
de poder augmentar les freqüències del servei ferroviari i així
millorar el servei als usuaris, tenen l'objectiu d'eliminar les
hores extraordinàries, que l'any 2006 varen ascendir a un cost de
1.264.158,13 euros, i fins a l'agost del 2007, a 1.456.651,39
euros.

El procediment de contractació de l'empresa que ha
dissenyat la nova gràfica de torns de SFM és el procediment
obert, amb concurrència i publicitat lliure (BOCAIB, DOUCE,
premsa).

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

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 5297/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
retards diaris del tren. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del
2008).

Quins han estat els retards diaris del tren des del mes de
gener del 2008 fins al dia de remissió de la resposta? Indicau
el motiu de cada un d'ells.

Caldria concretar les dates a què es refereix la pregunta.

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

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 5487/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
conseller i/o alts càrrecs de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de
juliol del 2008).

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

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació viatjà a
Formentera el dia 31 d'octubre del 2007 per presentar els
pressuposts de la CAIB a la Sala de Plens de l'ajuntament.
L'acompanyaren el director general de Pressuposts i la
responsable de premsa de la conselleria. Per a més informació
sobre visites de feina eventuals d'alts càrrecs de la conselleria,
per favor indicau-nos de quin càrrec voleu informació concreta.

Palma, 24 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 5496/08, 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'Interior a
Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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

La consellera i els alts càrrecs de la Conselleria d'Interior
realitzen les visites a Formentera que més convenen als
interessos dels ciutadans d'aquesta illa, en el moment que creuen
més oportú.

Marratxí, 24 de juliol del 2008.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 5500/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites de la
gerent de BITEL SA a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de
juliol del 2008).

Visites de la gerent de BITEL SA a Formentera en aquesta
legislatura i agenda.

Cap.

Palma, 24 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.
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Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 5501/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de la Fundació IBIT a Formentera. (BOPIB núm. 47 de
4 de juliol del 2008).

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

El gerent de la Fundació IBIT viatjà a Formentera el 02-10-
07 per mantenir contactes institucionals i seguiment del
programa Ciutat Digital.

Palma, 24 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 5502/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de l'IBESTAT a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de
juliol del 2008).

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

El gerent de l'IBESTAT viatjà a Formentera el 18-06-08 per
mantenir reunions amb diferents càrrecs del Consell de
Formentera a fi d'establir protocols de colAlaboració en matèries
estadístiques.

Palma, 24 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 5503/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de CAIB Patrimoni SA a Formentera. (BOPIB núm. 47
de 4 de juliol del 2008).

Visites del gerent de CAIB Patrimoni SA a Formentera en
aquesta legislatura i agenda.

Cap.

Palma, 24 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 5515/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del
2008).

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

A data d'avui el gerent de la Fundació Banc de Sang i
Teixits de les Illes Balears no ha realitzat cap visita l'illa de
Formentera.

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

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 5529/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de l'Escola Balear de l'Esport a Formentera. (BOPIB
núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

Visites del gerent de l'Escola Balear de l'Esport a
Formentera en aquesta legislatura i agenda.

El gerent de l'Escola Balear de l'Esport no ha fet cap visita
aquesta legislatura a Formentera.

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

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 5530/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de la Fundació Illesport a Formentera. (BOPIB núm. 47
de 4 de juliol del 2008).

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

El gerent de la Fundació Illesport no ha fet cap visita aquesta
legislatura a Formentera.

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

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 5531/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de l'Escola Balear de l'Administració Pública a
Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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

El gerent de l'Escola Balear de l'Administració Pública
realitza les visites a Formentera que més convenen als interessos
dels ciutadans d'aquesta illa, en el moment que creu més oportú.

Marratxí, 24 de juliol del 2008.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.
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Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 5532/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites de la
gerent de Gestió d'Emergències de les Illes Balears SA a
Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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

La gerent de Gestió d'Emergències de les Illes Balears
realitza les visites a Formentera que més convenen als
interessos dels ciutadans d'aquesta illa, en el moment que
considera més oportú.

Marratxí, 24 de juliol del 2008.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 5545/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(II). (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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

Podeu consultar la llista de la informació disponible sobre
subvencions solAlicitant una cita al Servei de Gestió Econòmica
Administrativa (UGE) de la Conselleria d'Economia, Hisenda
i Innovació.

Palma, 24 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 5547/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(IV). (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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

En resposta a la pregunta esmentada, us inform que la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i les seves
empreses públiques, consorci i fundacions no han aprovat ni
denegat cap subvenció l'any 2007 a l'illa de Formentera.

Palma, 23 de juliol del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 5549/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(VI). (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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

La Conselleria de Salut i Consum, les seves fundacions i el
Servei de Salut no han rebut peticions de subvenció per a l'illa
de Formentera; per tant no han aprovat ni denegat l'any 2007
cap subvenció per a l'illa de Formentera.

Palma, 13 d'agost del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 5553/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(X). (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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

En relació amb la solAlicitud de documentació, cal assenyalar
que la informació solAlicitada afecta un nombre important de
convocatòries i, per extensió, de beneficiaris, ja siguin persones
físiques, cooperatives, comunitats de béns..., que dificulta la
seva recopilació amb la celeritat que aquesta conselleria
desitjaria, tenint en compte a més a més que la solAlicitud
d'informació no és concreta ni es refereix a un tipus de
convocatòria específic, que ens facilitaria aquesta recopilació de
dades.

La Conselleria de Treball i Formació no posa cap obstacle
a l'aportació de la informació solAlicitada, si bé a causa de la
manca de dades facilitades mitjançant les preguntes
parlamentàries, per tractar-se d'una solAlicitud genèrica,
recomana que s'ampliï aquesta informació de forma més
concreta per poder respondre degudament.

No obstant això tots els expedients estan a la disposició del
diputat del Parlament de les Illes Balears Sr. Josep M. Mayans,
adscrit al Grup Parlamentari Mixt, per a qualsevol consulta,
informació o revisió.

Palma, 31 de juliol del 2008.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.
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Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 5555/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(XII). (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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

- La subvenció aportada per a la contractació de dos policies
turístics ha estat de 27.412 euros.

- La subvenció per al pagament plurianual 2004-2009 de dos
vehicles marca Picasso ha estat de 14.832 euros.

- La subvenció per al pagament plurianual 2005-2009 d'una
moto marca Honda XL 650 ha estat de 4.008 euros.

L'ajuntament ha estat l'entitat que ha rebut les subvencions
esmentades amb la finalitat de millorar el servei de la Policia
Local.

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

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 5593/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a delimitació de
la reserva marina dels Freus del parc natural de Ses Salines de
Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

En quin termini té previst la Conselleria d'Agricultura i
Pesca retirar els pilots que marquen la delimitació de la
reserva marina dels Freus de Ses Salines de Formentera?

En el termini d'un mes.

Palma, 1 d'agost del 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 5636/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a català
com a requisit o mèrit per treballar a la sanitat pública.
(BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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

Com ja es va vaig respondre a la pregunta escrita RGE núm.
3569/08, els treballadors de la sanitat pública balear han de tenir
el coneixement de la llengua catalana que s'estimi necessari per
poder respondre de forma satisfactòria a les necessitats
derivades del desenvolupament del seu treball.

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

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 5637/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost de
l'auditoria lingüística encarregada per la Conselleria de Salut.
(BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

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

L'estimació del cost previst és de 8.000 euros.

Palma, 13 d'agost del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AL)

A les preguntes RGE núm. 6195/08 i 6196/08, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relatives a
registre de la propietat a Formentera i serveis d'Hisenda a
Formentera. (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del 2008).

Quines previsions hi ha perquè s'estableixi un registre de
la propietat a Formentera? Quines previsions hi ha perquè
s'augmentin els serveis que presta Hisenda en l'actualitat a
Formentera?

S'estan estudiant dins el marc d'implantació de l'Agència
Tributària.

Palma, 5 d'agost del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 6525/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a operacions
d'endeutament. (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del 2008).

Quines operacions d'endeutament s'han duit a terme l'any
2007 des de la presa de possessió del conseller d'Hisenda el
juliol del 2007? Desglosseu els tres nivells: CAIB, sector
públic que computa a efectes SEC i sector públic que no
computa a efectes SEC, indicant la data i la quantitat.

Les operacions d'endeutament que l'any 2007 s'han fet des
de la presa de possessió del conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació el juliol del 2007 foren les previstes al pressupost
aprovar per la Llei 24/2006, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2007.
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CAIB
• Dues operacions en data 17/12/2007 per import de

94.602.990,68 euros, 52.533.000,00 dels quals eren
endeutament net.
Sector públic SEC

• Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals (IBISEC) en data 30/10/2007, per import de
5.000.000,00 euros amb l'aval de la comunitat autònoma.

• Gestió d'Emergències de les Illes Balears SA (GEIBSA) en
data 20/12/2007, per import d'1.000.000,00 euros amb l'aval
de la comunitat autònoma.

• Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears (FOGAIBA),
tramitat en el 2007 i signat el 26/02/2008, per import
d'1.000.000,00 euros amb l'aval de la comunitat autònoma.
Sector públic no SEC

• Serveis de Millora Agrària SA (SEMILLA) en data
11/12/2007, per import de 10.500.000,00 euros, i un altres
préstec tramitat en el 2007 i signat el 13/03/2008, per import
de 3.000.000,00 euros, ambdues operacions amb l'aval de la
comunitat autònoma.

• Fires i Congressos de les Illes Balears (FICOBALSA) en
data 20/12/2007, per import de 4.000.000,00 euros amb
l'aval de la comunitat autònoma.

• Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) en data 21/12/2007, per import de
16.000.000,00 euros amb l'aval de la comunitat autònoma.

Palma, 5 d'agost del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 6526/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a operacions
d'endeutament any 2008. (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del
2008).

Quines operacions d'endeutament s'han duit a terme l'any
2008 fins al dia de la seva resposta? Desglosseu a tres nivells:
CAIB, sector públic que computa a efectes SEC i sector públic
que no computa a efectes SEC, indicant la data i la quantitat.

Les operacions d'endeutament que s'han fet l'any 2008 fins
a dia d'avui han estat les previstes en la Llei 5/2007, de 27 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2008.

Sector públic SEC
• Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

(EPRTVIB) en data 14/05/2008, per import de
30.000.000,00 euros amb l'aval de la comunitat autònoma.

• Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) en data 02/06/2008,
per import de 51.550.000,00 euros, amb l'aval de la
comunitat autònoma.

• Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals (IBISEC) en data 02/06/2008, per import de
16.000.000,00 euros. amb l'aval de la comunitat autònoma.
Sector públic no SEC

• Ports de les Illes Balears en data 27/05/2008, per import de
16.000.000,00 euros amb l'aval de la comunitat autònoma.

Palma, 5 d'agost del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 6527/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a operacions
d'endeutament fins a final d'any. (BOPIB núm. 48 de 18 de
juliol del 2008).

Quines operacions d'endeutament té previst la conselleria
dur a terme des d'avui fins a final d'any? Desglosseu a tres
nivells: CAIB, sector públic que computa a efectes SEC i sector
públic que no computa a efectes SEC, indicant la data i la
quantitat.

Les operacions d'endeutament previstes fer d'avui fins a
finals de l'any 2008 són les recollides a la Llei 5/2007, de 27 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2008.

CAIB
Per import de 4.117.548,27 euros, d'acord amb la disposició

addicional setena de la Llei 5/2007. Per import de
371.104.000,00 euros, d'acord amb l'article 16.3 de la Llei
5/2007, i fins a 42.070.000,00 per l'amortització ordinària de
passius financers.

Sector públic SEC
No n'hi ha cap de prevista, llevat del que concerti l'Institut

Balear de l'Habitatge (IBAVI) per a l'habitatge de protecció
oficial. Les operacions d'aquest organisme no estan sotmeses a
la negociació per part d'aquesta conselleria.

Sector públic no SEC
• Serveis de Millora Agrària SA (SEMILLA) per import de

6.000.000,00 euros.
• Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

(ABAQUA) per 49.000.000,00 euros. Addicionalment
l'ABAQUA té previst concertar dos préstecs per import de
17.485.000,00 euros per al finançament d'obres hidràuliques
i 15.522.820,59 euros d'infraestructures de costes
respectivament, derivats del compromís del finançament de
la comunitat derivat de dos convenis de colAlaboració signats
el 6 d'octubre del 2006 pel Sr. Jaume Font i Barceló, anterior
conseller de Medi Ambient.

Palma, 5 d'agost del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.
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Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 6528/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a ingressos
provinents d'imposts. (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del
2008).

Quins ingressos ha tengut la CAIB quant als següents
imposts cedits en termes de contrets: actes jurídics
documentats, transmissions patrimonials i successions i
donacions, durant el primer semestre del 2008? Indicau les
xifres del que hi havia pressupostat per la conselleria l'any
2008 i els ingressos dels mateixos imposts durant el primer
semestre del 2007.

Especifiqueu si es tracta de contret íntegre o contret líquid.

Palma, 5 d'agost del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta RGE núm. 6529/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a previsió de
creixement del PIB. (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del 2008).

Quina previsió de creixement del PIB ha fet la conselleria
el mes d'octubre en els pressuposts del 2008? Quina previsió
de creixement del PIB per a enguany té la conselleria en el
moment de la remissió de la resposta? Indicau-ne els motius de
les greus desviacions. Desglossau-ho de forma global i per
sectors.

Les previsions realitzades per la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació per als pressuposts del 2008 es troben a
l'informe economicofinancer que elabora la Direcció General
d'Economia. Aquest document està disponible per a tots els
ciutadans a la pàgina web del Govern de les Illes Balears. Des
de www.caib.es basta seleccionar la Direcció General de
Pressuposts. L'enllaç directe és: http://pressuposts.caib.es/ant/
pr2008/html/p04e.html. 

Les actuals estimacions de creixement de la Direcció
General d'Economia per al primer trimestre de l'any, així com
la seva anàlisi, s'han publicat en El moment econòmic de les
Illes Balears (juny 2008) i en el Butlletí de conjuntura
econòmica del mes de juliol.

Palma, 5 d'agost del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 6530/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a desviació
d'ingressos. (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del 2008).

Ateses les desviacions d'ingressos entre el que s'ha
pressupostat i la quantitat real ingressada en el primer
semestre, quines mesures han pres la conselleria i el Govern
per tal d'adequar la despesa als ingressos?

Tot i que l'estimació de les partides d'ingressos va ser
conservadora, és cert que hi ha alguna desviació respecte al
pressupostat. El Govern està adoptat una política de control i
rigor en la despesa en molts fronts diferents que per res no
afecten els compromisos del Govern en l'àmbit de la política
social.

Palma, 5 d'agost del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 6531/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a liquiditat de les
empreses de les Illes Balears. (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol
del 2008).

Quines mesures ha pres el Govern per tal de millorar la
liquiditat de les empreses de Balears?

Els pressupostos de la CAIB contenen un nombre important
de línies d'ajuts a empreses de diferents sectors, cenyint-se en
aquest sentit a la normativa que es dicta des de l'Estat i des de
la Unió Europea en matèria de subvencions. Per altra banda el
Govern està accelerant l'abonament de les inversions realitzades
per les empreses de la construcció.

Palma, 5 d'agost del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta RGE núm. 6532/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a política de la
Conselleria d'Economia. (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del
2008).

Si la Conselleria d'Economia fa una política per a les
persones com diu la seva publicitat, per quina raó s'incrementa
la xifra d'atur a les Balears? Tal vegada es tracta de publicitat
enganyosa o és que la política pressupostària ha estat errònia?

L'economia balear no és aliena a la situació econòmica
mundial, on actualment el preu del barral de petroli es troba en
màxims històrics, els aliments continuen encarint-se i el sistema
financer presenta dificultats de liquiditat. Tot plegat afecta
indefectiblement l'economia de les Illes i, per tant, també el
mercat laboral. Davant aquesta situació la política
pressupostària ha d'introduir els elements de correcció
necessaris. Així, la política pressupostària s'encamina
precisament a reduir les xifres d'atur i a augmentar el nivell de
benestar dels ciutadans de la nostra comunitat.

Palma, 5 d'agost del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.
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Ordre de Publicació
AU)

A la pregunta RGE núm. 6533/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a modificacions
de crèdit durant el 2008. (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del
2008).

Quines modificacions de crèdit pressupostari s'han produït
al llarg del 2008? Indicau els motius pels quals han estat
autoritzades pel conseller.

Les modificacions que s'han anat realitzant i que
probablement es realitzaran al llarg de l'any entren dins l'àmbit
normal de gestió del pressupost de la CAIB i per tant tenen
cobertura en el marc jurídic actual. Seguint aquesta normativa,
des de la CAIB es remeten els informes pertinents a l'òrgan de
control extern del pressupost de la CAIB, la Sindicatura de
Comptes, que remetrà l'informe corresponent al Parlament en la
data que estigui establert fer-ho.

Palma, 5 d'agost del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AV)

A la pregunta RGE núm. 6546/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a partides
afectades per la desviació de tres milions d'euros a la
Conselleria d'Esports. (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del
2008).

De quines partides del pressupost de la Conselleria de
Turisme s'han tret els tres milions d'euros per a la Conselleria
d'Esports?

La Conselleria d'Hisenda és l'òrgan encarregat de la gestió
del pressupost i, davant de situacions d'extrema necessitat, per
tal de cobrir amb les despeses derivades del Palma Arena, que
va seguir una tramitació administrativa incorrecta per part de
l'anterior govern, el conseller va fer ús de la seva potestat per
resoldre aquest problema, sense sortir-se de la normativa actual
que regeix les modificacions de crèdit pressupostàries.

Palma, 5 d'agost del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 8194/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Esports i Joventut.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 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 d'Esports i Joventut, davant la Comissió  de Cultura,
Educació i Esports, per tal d'informar sobre els criteris de les
subvencions de la Fundació Illesport.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de setembre del 2008.
La vicepresidenta primera del Parlament, en funcions de

presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació davant la Comissió de Turisme per a les

preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
4524/07, 206/08, 2766/08, 2770/08, 3911/08 i 3912/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8030/08, presentat per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent
i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'article 160.2 del Reglament de la Cambra, les preguntes que es
relacionen a continuació rebran el tractament de preguntes orals
a tramitar davant la Comissió de Turisme:
• RGE núm. 4524/07, relativa a cost de la fira turística de

Londres (BOPIB núm. 25, de 21 de desembre del 2007).
• RGE núm. 206/08, relativa a cost de les actuacions i/o

aparicions públiques de Paco de Lucía (BOPIB núm. 28, d'1
de febrer d'enguany).

• RGE núm. 2766/08, 2770/08, 3011/08 i 3012/08, relatives
a turisme esportiu, a actes de promoció a Madrid (I) i a
consorci IB-Blau (I i II), respectivament (BOPIB núm. 35,
de 4 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de setembre del 2008.
La vicepresidenta primera del Parlament, en funcions de

presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7983/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8031/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a pla
d'acció per a l'ocupació de les dones, publicada al BOPIB núm.
51, de 12 de setembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de setembre del 2008.
La vicepresidenta primera del Parlament, en funcions de

presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.

4864/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8224/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de la solAlicitud de compareixença esmentada, del
conseller de Medi Ambient per tal d'informar sobre les
actuacions previstes al Port de Ciutadella.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de setembre del 2008.
La vicepresidenta primera del Parlament, en funcions de

presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Substitució a la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8185/08, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual es comunica la substitució del diputat Hble. Sr. Joan
Flaquer i Riutort per la diputada Hble. Sra. Catalina Soler i
Torres a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de setembre del 2008.
La vicepresidenta primera del Parlament, en funcions de

presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 51, de 12 de setembre
de 2008.

- Pàg. 1527 i 1553. Respostes a preguntes. Apartat M)
On diu: A les preguntes RGE núm. 5251/08 a 5245/08, ...
Hi ha de dir: A les preguntes 5251/08, 5252/08 i 5243/08 a
5245/08, ...
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