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DIPUTACIÓ PERMANENT DEL
PARLAMENT

INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 6845/08, de solAlicitud de

convocatòria d'una sessió plenària extraordinària.

La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 10 de setembre del 2008, rebutjà per 7 vots a
favor, 8 en contra i cap abstenció, l'escrit de solAlicitud de
convocatòria d'una sessió plenària extraordinària esmentat
(BOPIB núm. 50, de 5 de setembre d'enguany), presentat pel
Grup Parlamentari Popular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de setembre del 2008, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 4827/08, relativa a formació professional per a
l'ocupació, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

les activitats formatives del Centre Nacional de Formació
Professional Ocupacional de la Mar a Menorca i del Centre
Nacional de Formació Professional Ocupacional de Turisme de
Mallorca el proper curs 2008/2009."

A la seu del Parlament, 23 de setembre del 2008.
El secretari segon:
Pere Palau i Torres.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de setembre del 2008, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2457/08, relativa a igualtat de
drets i obligacions per als residents no comunitaris, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

i el Govern de les Illes Balears a prendre les mesures adients per
tal que els residents extracomunitaris a les Illes Balears es
puguin beneficiar dels mateixos descomptes en els transports
aeris i marítims que els altres residents de la nostra comunitat
autònoma atès que tenen les mateixes obligacions."

A la seu del Parlament, 23 de setembre del 2008.
El secretari segon:
Pere Palau i Torres.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm.
5241/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
econòmica i de l'ocupació a les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Treball i Formació, Margarita Nájera i
Aranzábal.

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

Intervingueren en torns de rèplica l'HBle. Sr. Francesc Fiol
i Amengual i l'Hble. Sra. Margarita Nájera i Aranzábal.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8008/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració de la temporada
turística actual. (BOPIB 51, de 12 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8035/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
accessibilitat al transport públic. (BOPIB 51, de 12 de setembre
del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8040/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament per
eficiència energètica i energies renovables. (BOPIB 51, de 12
de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8041/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a rehabilitació de barris i zones. (BOPIB 51,
de 12 de setembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8042/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a brot de legionelAlosi a Eivissa.
(BOPIB 51, de 12 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8043/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a centre de persones amb
discapacitats a Ciutadella. (BOPIB 51, de 12 de setembre del
2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Social, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8044/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació econòmica de
Menorca. (BOPIB 51, de 12 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8045/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a terrenys per construir el nou
Hospital d'Eivissa. (BOPIB 51, de 12 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8046/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a segon cinturó de Palma.
(BOPIB 51, de 12 de setembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8047/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou model de finançament per
a les Illes Balears. (BOPIB 51, de 12 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8048/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a concurs de creditors de la
companyia Futura. (BOPIB 51, de 12 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8049/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a Pla màrqueting
d'IBATUR. (BOPIB 51, de 12 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8050/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a foment de l'activitat econòmica.
(BOPIB 51, de 12 de setembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, rebutjà els Punts 1, 2, 4 i 5 de la Moció
RGE núm. 4827/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
formació professional per a l'ocupació. (BOPIB núm. 45, de 13
de juny del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16

de setembre del 2008, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
384/08 del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incompatibilitat de la Sra. Salom i Soler per exercir com a
consellera del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 28 d'1
de febrer del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada del punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.

384/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de setembre del 2008, la representant del Grup Parlamentari
Popular, autor de la proposició no de llei esmentada, relativa a
incompatibilitat de la Sra. Salom i Soler per exercir com a
consellera del Govern de les Illes Balears (BOPIB núm. 28, d'1
de febrer d'enguany), retirà el punt 2 d'aquesta iniciativa. 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre del 2008,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4569/08, relativa a Registre oficial del patrimoni històric que
es troba fora de les Illes, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a elaborar un inventari del patrimoni històric que
es troba fora de les Illes, susceptible de ser retornat en un futur.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, juntament amb els consells insulars i les
forces i cossos de seguretat de l'Estat, treballi en un pla de lluita
contra l'espoli per tal d'evitar la fuita, la descontextualització i
fins i tot la destrucció del patrimoni històric de les Illes
Balears."

A la seu del Parlament, 23 de setembre del 2008.
La secretària:
Maria Torres i Marí.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre del 2008,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6555/08, relativa a realització de polítiques incloents per
aconseguir la inserció dins el sistema educatiu de la població
romaní de les Illes Balears, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears acorda:
Instar el Govern de les Illes Balears a realitzar un pla de

polítiques incloents orientat a la població romaní de les nostres
illes per aconseguir-ne una millor inserció dins el sistema
educatiu."

A la seu del Parlament, 23 de setembre del 2008.
La secretària:
Maria Torres i Marí.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 5 de juny del 2008, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 2505/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la pesca submarina a Formentera. (BOPIB núm. 35
de 4 d'abril del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 5 de juny del 2008, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 4018/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
polígon de Formentera. (BOPIB núm. 41 de 16 de maig del
2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 12 de juny del 2008, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 4388/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport al Parador nacional a l'illa de Menorca. (BOPIB núm.
42 de 23 de maig del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,

davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre les
previsions i propostes del Govern per a l'ordenació i la millora
del Port de Ciutadella (RGE núm. 3585/08).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny del 2008, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,
qui, acompanyat pel vicepresident de Ports de les Illes Balears
i de la cap de Relacions Institucionals, informà sobre el tema
esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,

davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre les
actuacions previstes pel Govern a la zona de Cala En Busquets
del Port de Ciutadella (RGE núm. 3586/08).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny del 2008, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,
qui, acompanyat pel vicepresident de Ports de les Illes Balears
i de la cap de Relacions Institucionals, informà sobre el tema
esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3752/08.

 A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 12 de juny del 2008, es retirà la
proposició no de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la reforma d'arrendaments
urbans (BOPIB núm. 39, de 2 de maig d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre del 2008, d'acord amb els articles 125 i
següents del Reglament de la Cambra, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 8263/08, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a indignitat
successòria per violència masclista.

Palma, a 24 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
 D'acord amb el que preveuen els articles 125 i 126 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
següent proposició de llei.

PROPOSICIÓ DE LLEI D'INDIGNITAT
SUCCESSÒRIA PER VIOLÈNCIA MASCLISTA

Exposició de motius

La societat ha d’adoptar totes les mesures al seu abast per
prevenir i reaccionar davant la lacra de la violència masclista a
fi d’aconseguir la seva eradicació.

En exercici de les competències en matèria de dret civil
(articles 30.27 i 84.1 de l’Estatut de les Illes Balears en relació
amb l’article 149.1.8è de la Constitució Espanyola), la present
llei té per objecte impedir que les persones condemnades per
delictes relacionats amb violència domèstica heretin el
patrimoni de la seva víctima.

Amb aquest objecte, s’introdueix un article en les
disposicions generals (capítol I) del títol II (successions) de la
Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, text refós aprovat
per Decret Legislatiu 79/90, de 6 de setembre, que amplia les
causes d’indignitat en la successió previstes en el Codi Civil
espanyol.

Article únic

S’introdueix un article 7.bis al text refós de la Compilació
de Dret Civil de les Illes Balears aprovar per Decret Legislatiu
79/90, de 6 de setembre.

“Article 7.bis
A més de les causes d’indignitat previstes en l’article 756

del Codi Civil, és indigne de succeir el qui ha estat condemnat
per sentència ferma en judici penal com a autor de delictes de
lesions greus, contra la llibertat, de tortures i altres delictes
contra la integritat moral o delictes contra la llibertat sexual
envers el causant, el seu cònjuge, convivent en unió estable o un
descendent o ascendent del causant.”

Palma, 15 de setembre del 2008.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 8283/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5241/08, relativa a
actuacions davant la situació de crisi econòmica a les Illes
Balears. (Mesa de 24 de setembre del 2008).



1608 BOPIB núm. 53 - 26 de setembre del 2008

Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 5241/08,
relativa a actuacions davant la situació de crisi econòmica a les
Illes Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata la inactivitat i
la manca de presa de decisions per part del Govern de les Illes
Balears davant la situació de crisi econòmica que pateix la
nostra comunitat autònoma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar les mesures que preveu el Pla anti-crisi
elaborat pel Partit Popular i que fou presentat al Parlament de
les Illes Balears en data 28 de juliol del 2008, amb RGE núm.
6791/08.

3. Concretament, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a prendre, de manera immediata, les
mesures següents:
A. Reducció dels alts càrrecs en 20% per tal de reduir la

despesa i millorar l'eficàcia.
B. Reducció de totes les campanyes de publicitat i propaganda

del Govern de les Illes Balears, excepte d'aquelles
estrictament necessàries per als contribuents.

C. Reducció de l'impost de transmissions patrimonials del 7%
al 3% en tots els colAlectius per tal de fomentar la compra
d'habitatges usats, ampliant així la baixada de l'esmentat
impost que ja realitzà el Govern la passada legislatura.

D. Baixada de l'impost de la renda de les persones físiques en
el tram autonòmic.

E. Instar el Govern d'Espanya que procedeixi a la baixada de
les taxes aeroportuàries.

F. Preveure als pressuposts generals de la comunitat autònoma
per al 2009 un increment de 30 milions d'euros destinats a
la promoció turística.

G. Implantar novament el sistema de trilingüisme en el sistema
escolar de les Illes Balears, atesa la necessitat que els joves
surtin preparats i amb la formació suficient per fer front a un
futur cada cop més competitiu.

H. Assolir el compromís d'augmentar el pressupost en matèria
d'educació un 60% durant la present legislatura.

I. SolAlicitar del Govern central, tal i com es preveu a l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, a l'article 32.15, la
cogestió aeroportuària.

J. Dur a terme tot un seguit de mesures de suport als diferents
sectors productius de les Illes Balears.

K. SolAlicitar del Govern central l'abonament dels 333 milions
d'euros que el passat mes d'abril l'Audiència Nacional
condemnà a pagar al Ministeri de Foment en virtut dels
convenis de carreteres, a més dels 2.069 milions que li
corresponen del conveni ferroviari, mitjançant el Pla estatal
d'infraestructures.

L. SolAlicitar al Govern central que les inversions de l'Estat a
les Illes Balears siguin, com a mínim, la mitjana nacional en
termes per càpita.

M. Negociar el finançament autonòmic defensant els veritables
interessos de les Illes Balears per no haver de recórrer a un
major endeutament l'any 2009.

Palma, a 19 de setembre del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 8405/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
mesures per a la prevenció de la violència en els centres de
salut. (Mesa de 24 de setembre del 2008).

RGE núm. 8406/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
mesures posades en marxa del Pla de prevenció de la violència
en els centres de salut. (Mesa de 24 de setembre del 2008).

RGE núm. 8407/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
intervencions quirúrgiques derivades des dels hospitals de l'Ib-
salut a la Creu Roja. (Mesa de 24 de setembre del 2008).

RGE núm. 8408/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
activitat quirúrgica de l'Hospital General. (Mesa de 24 de
setembre del 2008).

RGE núm. 8409/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
Pla de màrqueting turístic (I). (Mesa de 24 de setembre del
2008).

RGE núm. 8410/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
Pla de màrqueting turístic (II). (Mesa de 24 de setembre del
2008).

RGE núm. 8411/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
Pla de màrqueting turístic (III). (Mesa de 24 de setembre del
2008).

RGE núm. 8412/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a projecte
per al nou colAlegi públic de Sant Lluís. (Mesa de 24 de
setembre del 2008).

RGE núm. 8413/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
nombre de pacients adscrits a cada metge de família a
Menorca. (Mesa de 24 de setembre del 2008).
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RGE núm. 8414/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
abonament del plus de vinculació a les illes menors als metges
de Menorca. (Mesa de 24 de setembre del 2008).

RGE núm. 8415/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
import de les obres de rehabilitació del centre de salut Verge
del Toro. (Mesa de 24 de setembre del 2008).

RGE núm. 8418/08, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari  BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, relativa a catàleg de zones humides. (Mesa de 24 de
setembre del 2008).

Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures s'han posat en funcionament o s'han
desenvolupat per a la prevenció de la violència en els centres de
salut?

Palma, a 17 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.

Quines mesures del Pla de prevenció de la violència als
centres de salut aprovat la passada legislatura s'han posat en
marxa o s'han desenvolupat des del mai del 2007?

Palma, a 17 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.

Quantes intervencions han estat derivades des dels hospitals
de l'Ib-salut a la Creu Roja des de l'1 de gener del 2008 fins al
dia de remissió de la resposta? Especificau-ne l'hospital emissor
de la derivació i la informació per mesos i tipus d'intervenció.

Palma, a 17 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.

Quina ha estat l'activitat quirúrgica de l'Hospital General des
del mes de juny fins al dia de la contestació de la pregunta?
Especificau-ho per mesos i per tipus d'intervenció.

Palma, a 17 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.

Quines reunions han mantingut els representants de la
Conselleria de Turisme del Govern amb entitats del sector
turístic de l'illa de Menorca per a l'elaboració del Pla de
màrqueting turístic 2009-2012?

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

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 ha estat la participació del Consell Insular de
Menorca i dels ajuntaments de Menorca en el procés d'estudi i
elaboració del Pla de màrqueting turístic 2009-2012?

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

Amb quines empreses i amb quin cost ha contractat la
Conselleria de Turisme o les empreses i entitats que en depenen,
els treballs d'estudi i elaboració del Pla de màrqueting turístic
2009-2012?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la redacció del projecte per al nou
colAlegi públic de Sant Lluís?

Palma, a 17 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin nombre de pacients té adscrits cada metge de família
a cadascun dels centres de salut de Menorca? Detallau-ho per
municipis i centres de salut.

Palma, a 17 de setembre del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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.

Quan té previst l'Ib-salut pagar el plus de vinculació a les
illes menors als metges de Menorca?

Palma, a 17 de setembre del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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.

Quin és l'import total final de les obres de rehabilitació i
equipament del Centre de salut Verge del Toro de Maó?

Palma, a 17 de setembre del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins treballs du a terme el Govern de les Illes Balears en
relació amb el catàleg de zones humides protegides a les Illes
Balears?

Palma, a 22 de setembre del 2008.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8424/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla
hidrològic de les Illes Balears. (Mesa de 24 de setembre del
2008).

RGE núm. 8437/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a corredor
del tren Sa Pobla-Alcúdia. (Mesa de 24 de setembre del 2008).

RGE núm. 8438/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cultius
transgènics a les Illes Balears. (Mesa de 24 de setembre del
2008).

RGE núm. 8439/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per palAliar la gran baixada de turistes a Menorca.
(Mesa de 24 de setembre del 2008).
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RGE núm. 8440/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dificultats
de l'inici del curs al Conservatori professional. (Mesa de 24 de
setembre del 2008).

RGE núm. 8441/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dubtes en
relació amb l'aportació de recursos per part del Govern
central amb destí a la remodelació de la Platja de Palma.
(Mesa de 24 de setembre del 2008).

RGE núm. 8442/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures d'austeritat per fer front a la crisi econòmica. (Mesa
de 24 de setembre del 2008).

RGE núm. 8444/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vacuna
contra el virus del papilAloma humà. (Mesa de 24 de setembre
del 2008).

RGE núm. 8445/08, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
apagada analògica de la televisió. (Mesa de 24 de setembre del
2008).

RGE núm. 8446/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
institut per a la convivència i l'èxit escolar. (Mesa de 24 de
setembre del 2008).

RGE núm. 8447/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes Innoempresa. (Mesa de 24 de setembre del
2008).

RGE núm. 8448/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
Fundació Illesport. (Mesa de 24 de setembre del 2008).

RGE núm. 8449/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a finançament de l'eficiència energètica.
(Mesa de 24 de setembre del 2008).

Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins tràmits està previst dur a terme per a l'aprovació del
Pla hidrològic de les Illes Balears?

Palma, a 23 de setembre del 2008.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin corredor anirà el traçat del tren Sa Pobla-Alcúdia?

Palma, a 23 de setembre del 2008.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assegura la consellera d'Agricultura que a les Illes Balears,
durant l'any 2008, no s'han sembrat cultius transgènics?

Palma, a 23 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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 oral davant Ple.

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Turisme per
palAliar la gran baixada de turistes a l'illa de Menorca?

Palma, a 23 de setembre del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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.

Quines mesures pensa prendre la Conselleria d'Educació
davant les dificultats de l'inici del curs del Conservatori
professional?
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Palma, a 23 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.

Quins motius té el conseller de Turisme per dubtar que
l'Estat aportarà recursos al projecte de la renovació de la Platja
de Palma?

Palma, a 23 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures d'austeritat pensa prendre el Govern de les
Illes Balears per fer front a la crisi econòmica?

Palma, a 23 de setembre del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions té previst realitzar la Conselleria de Salut
i Consum en referència a la vacuna contra el papilAloma humà?

Palma, a 24 de setembre del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

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.

Quines actuacions té previstes la Conselleria de Salut i
Consum per protegir els drets de les persones consumidores i
usuàries davant l'apagada analògica de la televisió?

Palma, a 24 de setembre del 2008.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin pla d'actuació té previst l'Institut per a la convivència
i l'èxit escolar?

Palma, a 24 de setembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa la consellera de Comerç, Indústria i
Energia de les ajudes Innoempresa de suport a la innovació a
petites i mitjanes empreses?

Palma, a 24 de setembre del 2008.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

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.

Quina valoració fa la Conselleria d'Esports i Joventut dels
nous criteris que la Fundació Illesport ha desenvolupat per
donar suport als equips d'esports colAlectius que competeixen en
competicions nacionals amb altres comunitats autònomes durant
el període 2008-2011?

Palma, a 24 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 24 de setembre del 2008.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8403/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a auditories de carreteres. (Mesa de 24 de setembre
del 2008).

RGE núm. 8404/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a laboratori mòbil per tal d'analitzar les substancies
estupefaents a Eivissa, amb tramitació pel procediment
d'urgència. (Mesa de 24 de setembre del 2008).

Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

El passat dia 19 de setembre, el Consell de Govern va
acordar aprovar la realització d’una auditoria tècnica i
econòmica del nou accés de l’aeroport d’Eivissa i del
desdoblament de la carretera de Sant Antoni per un import de
870.000 euros. Les mencionades carreteres contractades pel
sistema de peatge a l’ombra varen ser fiscalitzades de
conformitat per la Intervenció General de la CAIB i aprovades
amb els informes que marca la Llei de contractes de les
Administracions públiques.

Els mateixos funcionaris i tècnics que varen avalar la seva
execució (serveis de contractació, d’UGE, d’Intervenció,
d’expropiació, de direcció d’obra, etc.) són els que han
continuat amb la seva execució i fins i tot han estat els
responsables de tramitar els modificats aprovats per l’actual
govern, uns modificats que han implicat uns sobrecostos i unes
decisions tècniques que evidentment també han de ser auditats.

Al mateix temps ens trobem que el peatge a l’ombra de la
carretera de Manacor feta des del CIM no està sent objecte de
cap auditoria tècnica malgrat que té informes contraris dels
funcionaris i de la Intervenció del CIM. En efecte, tant els
Serveis Jurídics com la Intervenció del Consell l’han informada
desfavorablement, com també el Consell Consultiu. Això va
implicar que es va haver de convalidar pel Ple del CIM el passat
mes de juliol. L’informe del Consell Consultiu és prou
significatiu en declarar la nulAlitat radical i l’absència
d’expedient administratiu del projecte modificat de la carretera
de Manacor. L’interès general, així com el principi de no
utilitzar amb finalitats partidistes les auditories públiques, fa
necessari adoptar un acord en torn de dita situació.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular de Mallorca perquè amb
colAlaboració de les dues institucions o de forma individual sigui
auditat tècnicament i econòmica el desdoblament de la carretera
de Manacor i d’altres, tal com es preveu fer al Consell d’Eivissa
i al Govern de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears considera desproporcionat
que s’utilitzin 870.000 euros per auditar unes carreteres
fiscalitzades de conformitat per la Intervenció de la CAIB i
avalades pels funcionaris del Govern balear.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè a les auditories de les carreteres d’Eivissa
inclogui els projectes modificats aprovats per l’actual govern.

4. El Parlament de les Illes Balears rebutja la utilització
partidista de les auditories públiques i insta el Govern de les
Illes Balears i totes les institucions públiques a aplicar els
mateixos criteris de control.

Palma, a 22 de setembre del 2008.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari
Popular solAlicita que aquesta iniciativa sigui tramitada pel
procediment d'urgència, atesa la necessitat d'un pronunciament
urgent de la cambra en relació amb aquest assumpte.
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Exposició de motius

Per tal de determinar la tipologia i les característiques de les
substàncies estupefaents requisades a l’illa d’Eivissa, es remeten
mostres d’aquestes a l’Àrea de Salut de la Delegació de Govern
localitzada a l’illa de Mallorca que, necessàriament, han
d’acompanyar-se per un funcionari durant el viatge, sigui amb
avió o amb vaixell.

Recentment el jutge degà dels jutjats d’Eivissa s’ha vist en
la necessitat d’elevar un escrit de protesta davant el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el qual adverteix
dels efectes negatius que provoca el retard de la remissió de la
documentació que certifica els resultats de l’anàlisi practicada
en aquestes substàncies.

Aquest procés, que pot allargar-se durant mesos, provoca
dilacions innecessàries en nombrosos processos judicials i ha
obligat en diverses ocasions a posar en llibertat suposats
narcotraficants per expirar el temps màxim que podien
romandre empresonats de forma provisional, circumstància
aquesta que és susceptible de repetir-se de forma continuada.

Fa mesos que els Jutjats d’Eivissa han reclamat un laboratori
mòbil per evitar dependre del treball dels laboratoris de l’Àrea
de Salut de la Delegació de Govern sense que, fins a la data, no
hagin trobat resposta que solucioni definitivament el problema.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia
per tal que, mitjançant l’Agència Territorial de Justícia, faciliti
en un termini màxim de sis mesos un laboratori mòbil que
permeti practicar a l’illa d’Eivissa l’anàlisi de substàncies
estupefaents requisades a l’illa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia
perquè, mitjançant l’Agència Territorial de Justícia, s’agilitin
les mostres objecte d’analítica en l’Àrea de Salut de la
Delegació de Govern.

Palma, a 17 de setembre del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8233/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a dret a una mort digna, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
24 de setembre del 2008).

RGE núm. 8240/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a reconeixement dels costs
d'insularitat, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 24 de setembre del 2008).

RGE núm. 8281/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a construcció urgent de la nova caserna de la Guàrdia Civil de
Formentera, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 24 de setembre del 2008).

RGE núm. 8400/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes del Ministeri de Cultura per a l'elaboració de
les cartes arqueològiques submarines de Menorca, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 24 de setembre del 2008).

RGE núm. 8401/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a manteniment de les unitats d'hospitalització a
domicili, amb tramitació davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa de 24 de setembre del 2008).

RGE núm. 8402/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a eradicació de la violència als centres sanitaris de les
Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió no permanent
de Salut. (Mesa de 24 de setembre del 2008).

Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Llei 1/2006, de voluntats anticipades, regula la
possibilitat que els ciutadans de les Illes Balears facin i registrin
una voluntat anticipada que pot contenir, entre altres coses,
indicacions sobre tractaments terapèutics que es volen rebre o
evitar i “instruccions per tal que, en un supòsit de situació
crítica i irreversible respecte de la vida, s’eviti el patiment amb
mesures terapèutiques adequades, encara que aquestes duguin
implícit l’escurçament del procés vital, i que no es perllongui la
vida artificialment ni s’endarrereixi el procés natural de la mort
mitjançant tractaments desproporcionats”. Aquesta llei, que
suposa una passa endavant en el reconeixement del dret de les
persones a afrontar amb dignitat el final de la vida, ha de ser
completada amb altres normes que garanteixin de forma
efectiva aquest dret.

Els extraordinaris avanços de la medicina han propiciat
millores a la qualitat de vida de les persones, un augment de la
qualitat de vida i recursos per combatre el dolor. Al mateix
temps, però, la societat actual s’enfronta a debats ètics lligats al
trànsit a la mort. La possibilitat de prolongar la vida quan ja no
hi ha esperança de supervivència pot suposar l’allargament
innecessari del patiment dels pacients i dels seus familiars i pot
arribar al que es coneix com a acarnissament terapèutic.
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Cal enfrontar el debat des d’una perspectiva humanista i de
drets humans. El dret a afrontar la pròpia mort amb dignitat ha
de ser entès en el marc més general del dret a la integritat física
i moral i a no ser sotmès a tractes inhumans o degradants,
establerts a l’article 15 de la Constitució Espanyola. Cal
respectar el dret de les persones a decidir sobre el seu propi cos
i tractar les persones com a tals fins a l’últim moment. No és
comprensible que, en una societat que tracta d’estendre les
capacitats d’elecció de les persones en tots els àmbits, es negui
el dret d’elecció pel que fa a la pròpia mort.

El debat social sobre la qüestió és viu. El recent cas de
destitució d’un cap d’urgències d’un hospital de Madrid, amb
motiu d’unes acusacions anònimes de suposades sedacions
inapropiades, pot estar condicionant la utilització de les
tècniques palAliatives.

Cal, per tant, emprendre les iniciatives legislatives
necessàries per garantir el dret a la mort digna. Mentre s’avança
en el debat sobre l’eutanàsia, és necessari que es garanteixin ja
pràctiques que cauen dins el que se sol anomenar l’eutanàsia
passiva. El respecte a la voluntat del pacient ha de ser
determinant per fer possibles la limitació de l’esforç terapèutic
i el rebuig a tractaments desproporcionats quan ja no hi ha
esperances de vida i l’administració de tractaments palAliatius
que minvin el dolor, encara que puguin suposar un escurçament
de la vida. En els casos que el pacient no pugui expressar la
seva voluntat s’han d’arbitrar sistemes tals com la voluntat dels
familiars o de comitès ètics.

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

Acord

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a emprendre les iniciatives i
reformes legals necessàries, dins el seu respectiu àmbit
competencial, per a garantir el dret dels ciutadans a afrontar la
mort amb dignitat, a regular les possibilitats de limitar l’esforç
terapèutic i rebutjar tractaments quan es preveu una
supervivència limitada, i la d’administrar tractaments palAliatius
que minvin el seu patiment.

Palma, a 12 de setembre del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Més d’onze milions d’europeus, un 3% de la població, viuen
en prop de tres-centes illes habitades que existeixen a la Unió
Europea. Aquestes illes presenten una problemàtica comuna,
l’anomenat cost de la insularitat, un cost afegit que tenen els
ciutadans insulars pel simple fet de viure a una illa.

El cost de la insularitat es reflecteix en cinc àrees:
• Hiper estacionalització de l’estructura econòmica en els

sectors primari o terciari. El sector industrial no està
suficientment desenvolupat, ja que no es disposa de matèries
primeres abundants. Això provoca que les economies
insulars, excessivament dependents d’un sector, siguin més
fràgils i febles que les del continent.

• Accés al mercat costós i lent. Molt més alt en el cas de les
regions insulars. Només el cost del transport de mercaderies
és de 2 a 4 vegades més car que en el continent.

• Baix nivell de formació professional. Sobretot en allò que fa
referència a la formació post-secundària i a la formació
professional. El nivell de formació de la població activa de
les illes europees és molt inferior a la mitjana de la UE.

• Limitats recursos naturals i mediambientals. L’aigua,
l’energia, el territori, són recursos escassos que condicionen
el creixement econòmic.

• Menor accés als serveis públics. La insularitat i la
pluriinsularitat dificulten l’accés als serveis públics, pilars
de l’estat del benestar. L’accés a la sanitat, l’educació, el
transport públic és més difícils per als ciutadans de les illes.

Malgrat aquestes limitacions, la Unió Europea no ha
articulat cap compensació ni mesura específica per ajudar a
combatre els costos derivats de la condició insular, (amb
l’excepció de les regions ultra perifèriques, entre les que es
troben els arxipèlags de Canàries, Açores i Madeira, que han
vist compensada la seva problemàtica gràcies a un estatut
permanent que recull mesures específiques).

Per tot això, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds proposa al ple de la Comissió d’Economia els
següents 

Acords

Instar el Govern de l’Estat a presentar i defensar davant la
Unió Europea:
1. La inclusió de totes les illes de la Mediterrània com a zones

transfrontereres de la UE, reconeixent el seu caràcter de
frontera i permetent l’accés a majors quotes de finançament
de la política regional europea.

2. L’aprovació de la clàusula d’excepció insular en el cas de
les polítiques de competència i liberalització dels serveis
públics. És necessari reconèixer l’existència de monopolis
naturals (subministrament d’energia elèctrica, ...), i de la
necessitat de serveis públics (connexions aèries entre illes i
entre illes i el continent, ...).

3. L’aprovació d’un estatut permanent per a les illes europees
que en el mateix sentit que l’estatut de les regions ultra
perifèriques, reculli un paquet de mesures específiques per
compensar la insularitat.

4. La inclusió de les Illes Balears a l’espai INTERREG III A,
de manera que res reconegui el caràcter fronterer de les Illes
Balears amb el nord d’Àfrica, amb l’Estat francès i l’Estat
italià.
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5. La creació d’una política agrària específica per a les illes
europees, amb l’objecte de primar la qualitat i els alts costos
de la producció agrària illenca front a la quantitat agrícola
continental. Declaració de zona agrícola desfavorida per a
totes les illes, que implica una prima directa per al pagès per
àrea cultivada.

6. La creació de l’Agència Europea per la insularitat, amb
l’objectiu d’impulsar les accions i programes específics per
la insularitat.

Palma, a 17 de setembre del 2008.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

L’illa de Formentera no té en aquests moments una caserna
de la Guàrdia Civil amb les mínimes condicions d’habitabilitat
i d’higiene, amb les dificultats que això comporta perquè la
Guàrdia Civil pugui fer la seva feina.

La falta d’unes instalAlacions dignes per a la Guàrdia Civil
de Formentera suposa amés que els guàrdies civils destinats a
l’illa demanin una destinació millor immediatament que la seva
reglamentació els permet.

Segons el Ministeri de l’Interior, les obres no començaran,
a pesar dels gran retard que porta aquesta construcció, fins a
finals de l’any 2009, sempre que les disponibilitats
pressupostaris ho permetin i en tot cas no estaria finalitzat fins
l’any 2010.

Ja són massa els anys que el Ministeri de l’Interior dóna tota
classe d’excuses per no iniciar les obres pertinents i ni la
Guàrdia Civil ni la població de Formentera es mereixen tants
d’anys de falses promeses.

La construcció d’una caserna de la Guàrdia Civil és una
petició històrica de tots els partits polítics, institucions,
associacions ciutadanes i patronals de l’illa de Formentera per
millorar les condicions en què treballa la Guàrdia Civil i per
augmentar la nostra seguretat.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a construir urgentment i sense més demora la caserna de la
Guàrdia Civil de Formentera.

Palma, a 19 de setembre del 2008.
El portaveu:
Josep M. Mayans i Serra.

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

Arran de l’afer Odissey, la troballa d’un vaixell de bandera
espanyola dels segle XVIII i el posterior espoli per part d’una
empresa caçatresors, ja que no s’ha considerat d’una altra
manera el pretès rescat sense cap metodologia científica ni ànim
cultural, el Ministeri de Cultura ha posat en marxa un Pla
d’arqueologia subaquàtica nacional, amb l’objectiu de comptar
amb la màxima informació sobre l’existència i situació del
patrimoni arqueològic subaquàtic.

Així, des d’octubre de l’any 2007, existeix aquest pla
nacional en el qual, entre altres coses, s’estableix la necessitat
que les comunitats autònomes es dediquin a elaborar les Cartes
arqueològiques subaquàtiques de tot el país, així com a declarar
com a BIC les zones arqueològiques més emblemàtiques del
litoral.

A principis de setembre, responsables del Consell Insular de
Mallorca i del Ministeri de Cultura anunciaven que el Ministeri
de Cultura donaria prioritat a l’elaboració de les cartes
arqueològiques submarines de Mallorca “o de la comunitat
autònoma”, obrint per tant la porta a la possible firma de
convenis amb cada un dels consells insulars.

En aquest sentit, s’hauria de tenir en compte que el Consell
Insular de Menorca fa molts d’anys que exercici darrera exercici
inverteix una quantitat considerable en l’elaboració d’aquestes
cartes d’arqueologia submarina, fet que ha suposat completar
amb molta informació de qualitat l’existència d’aquest
patrimoni arqueològic submarí, sense cap tipus d’ajuda i
comptant amb la colAlaboració de la secció d’activitats
arqueològiques subaquàtiques dels Amics del Museu de
Menorca.

Des del Grup Popular entenem que el Ministeri de Cultura
hauria de firmar convenis o bé amb tots els consells insulars o
bé amb la comunitat autònoma, ja que firmar convenis amb un
únic consell suposaria crear greuges comparatius inadmissibles,
sobretot tenint en compte que alguns d’aquests consells ja han
fet un esforç considerable, amb fons propis, per catalogar aquest
patrimoni arqueològic.

Així, el Grup Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Cultura a firmar convenis amb tots i cada un dels consells
insulars o bé amb el Govern de la comunitat de les Illes Balears
per promoure la redacció de cartes arqueològiques submarines.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a informar al Ministeri de Cultura de la necessitat
de firmar un conveni per a la redacció de les cartes
arqueològiques submarines de tal forma que abraci totes les
illes, sense discriminar cap consell insular.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a incrementar la vigilància sobre el patrimoni arqueològic
submarí ubicat a les costes de les Illes Balears i a establir
accions coordinades amb els diferents consells insulars. 

Palma, a 16 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.

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

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

Exposició de motius

Atès el recent anunci sogre el tancament de la Unitat
d’hospitalització a domicili de l’Hospital Son Llàtzer.

Atès que aquesta decisió va en contra d’una millor atenció
sanitària dels pacients, atès que implica una reducció de l’estada
mitjana hospitalària, per una banda, per reduir la saturació
actual dels hospitals i per l’altra, per a una major comoditat del
pacient que pot estar a casa seva.

Atès que, segons declaracions del gerent de l’hospital, la
decisió ve motivada per raons econòmiques i serà substituïda
per l’atenció mitjançant SAD, que està dedicat específicament
als malalts crònics.

Atès que aquestes unitats funcionen molt bé i amb molta
satisfacció per part dels  usuaris i també per part dels
professionals a la resta d’hospitals.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, mitjançant la Conselleria de Salut i Consum,
mantingui i impulsi la Unitat d’hospitalització a domicili de
l’Hospital Son Llàtzer.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, mitjançant la Conselleria de Salut i Consum,
mantingui i impulsi les unitats d’hospitalització a domicili de la
resta d’hospitals de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que,
mitjançant la Conselleria de Salut i Consum, doti suficientment
el pressupost de l’Hospital Son Llàtzer per tal que no es vegi
obligat a tancar serveis sanitaris que funcionen en l’actualitat
amb satisfacció d’usuaris i professionals.

Palma, a 17 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atès que la gestió del servei sanitari públic balear passa,
sense cap dubte, per tenir l’usuari com a eix principal de totes
les seves actuacions, però també per la millora de les condicions
de feina dels professionals sanitaris que cada dia fan possible
que la sanitat balear doni resposta a la demanda sanitària dels
ciutadans de les Illes Balears i de les persones que cada any ens
visiten.

Atès que una de les qüestions més importants,
malauradament avui d’actualitat, per tal de millorar les
condicions de feina dels professionals és protegir-los de
qualsevol agressió que puguin patir en l’exercici de la seva
activitat als centres sanitaris públics.

Atès que en la legislatura passada es varen iniciar una sèrie
de mesures encaminades a fer possible aquest objectiu,
mitjançant l’elaboració i posada en marxa del Pla de prevenció
de la violència als centres sanitaris, un pla que es va consensuar
i elaborar de manera molt estreta amb els agents socials
sanitaris.

Atès que en aquests moments es desconeix si el Govern,
mitjançant la Conselleria de Salut i Consum, ha dinamitzat
aquest pla i ha seguit desenvolupant les mesures que en ell es
contenen, incloent les que siguin necessàries, però sí sembla que
el grup de treball de salut laboral constituït per tal d’estudiar la
implantació d’estratègies preventives amb la colAlaboració dels
agents socials no s’ha convocat a dia d’avui.

Atès que és necessari impulsar el càstig d’aquestes
agressions per tal de poder eradicar-les totalment.

Atès que fa temps que s’ha consensuat socialment que les
agressions haurien de ser qualificades de delicte d’atemptat.
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar i impulsar el Pla de prevenció de la
violència als centres sanitaris vigent en l’actualitat mitjançant
la Conselleria de Salut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar de manera immediata el grup de treball
de salut laboral que té encarregat l’estudi d’estratègies
preventives amb la participació dels agents socials i totes
aquelles comissions pertinents per tal d’intentar eradicar
aquestes conductes als centres sanitaris de les Illes, mitjançant
la Conselleria de Salut i Consum.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar les modificacions legals oportunes per tal que les
agressions als centres sanitaris públics rebin una sanció adient,
siguin perseguides amb la màxima contundència i es consideri
la possibilitat que siguin considerades delictes d’atemptat.

Palma, a 17 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.

8193/08.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8235/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i,
conformement amb l'establert als articles 95 i 96 del Reglament
de la Cambra i a la Resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a les iniciatives no
legislatives, acorda que la interpelAlació esmentada, relativa a la
implantació del Servei de radioteràpia a l'Hospital de Can
Misses (BOPIB núm. 52, de 19 de setembre d'enguany) sigui
tramitada pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant comissió per a les proposicions no de

llei RGE núm. 1151/08, 5570/08 i 6803/08.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8232/08, presentat pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, per la qual cosa les proposicions no de llei
esmentades es tramitaran segons es relaciona a continuació:
• RGE núm. 1151/08, relativa a llei de terminis per a

l'avortament (BOPIB núm. 31, de 22 de febrer d'enguany),
davant la Comissió no permanent de Salut.

• RGE núm. 4803/08, relativa a 0,7 a AOD (BOPIB núm. 45,
de 13 de juny d'enguany), davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

• RGE núm. 5570/08, relativa a jornada de 65 hores setmanals
(BOPIB núm. 47, de 4 de juliol d'enguany), davant la
Comissió d'Assumptes Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Turisme per a les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 4828/08, 4831/08 i
4833/08.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8417/08, presentat pel diputat Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort,
del Grup Parlamentari Popular, per la qual cosa les preguntes
que es relacionen a continuació, totes publicades al BOPIB
núm. 45, de 15 de juny d'enguany, es tramitaran com a
preguntes amb solAlicitud de resposta orals davant la Comissió
de Turisme:
• RGE núm. 4828/08, relativa a valoració de la temporada

turística mitjana baixa.
• RGE núm. 4831/08, relativa a modificació de la Llei

d'arrendaments urbans.
• RGE núm. 4833/08, relativa a pla de legalització de places

hoteleres.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3961/08.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8231/08, presentat pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, i accepta la retirada de la proposició no de llei
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esmentada, relativa a publicació de les balances fiscals (BOPIB
núm. 41, de 16 de maig d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
Rectificació d'una expressió en el text de la Proposició no

de llei RGE núm. 8182/08.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8254/08, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual solAlicita que a la proposició no de llei esmentada,
relativa a jornada laboral de 40 hores i de la negociació
colAlectiva i publicada al BOPIB núm. 52, de 19 de setembre
d'enguany, l'expressió "48 hores" sigui substituïda per "40
hores".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
Rectificació del títol de la Proposició no de llei RGE núm.

439/08.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8452/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual solAlicita que el títol de la proposició no de llei esmentada
(BOPIB núm. 28, d'1 de febrer d'enguany)es rectifiqui i quedi
de la manera següent: Suport a la supressió de barreres de
comunicació de les persones sordes.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Substitució a la Comissió no permanent de Salut.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre del 2008, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
8279/08, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual es
comunica la substitució del diputat Hble. Sr. Miquel Àngel Coll
i Canyelles pel diputat Hble. Sr. Antoni Garcías i Simón a la
Comissió no permanent de Salut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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