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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

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
14 d'octubre del 2008, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2317/08, relativa a instalAlació
de radars fixos, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears, donada la necessitat

que tenen les Illes Balears d’incrementar la vigilància de les
nostres costes per controlar l’entrada i sortida d’embarcacions
utilitzades pel tràfic de drogues a tot el territori insular, insta el
Govern de l’Estat a establir Sistemes Integrats de Vigilància
Exterior a totes les illes de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Delegat del
Govern a les Illes Balears perquè les embarcacions confiscades
siguin cedides a les forces de seguretat de l’Estat per tal de
millorar els recursos materials per a la lluita contra el tràfic de
drogues a les nostres Illes.

3. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que faci totes les gestions necessàries per tal
d’instalAlar radars fixos que cobreixin tota la costa a fi i efecte
de controlar el tràfic ilAlegal a les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 15 d'octubre del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
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 14

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

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero
i Malberti.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina; l'Hble. Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble.
Sr. Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Antoni
Pastor i Cabrer i Jaume Carbonero i Malberti.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 21 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 14

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9333/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a triangle jove. (BOPIB 55, de
10 d'octubre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre 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 14

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9339/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a satisfacció dels clubs esportius
de Menorca que juguen a lligues nacionals. (BOPIB 55, de 10
d'octubre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9340/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla Renova de Sant Antoni.
(BOPIB 55, de 10 d'octubre 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 21 d'octubre 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 14

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9330/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a pressuposts generals de l'Estat per
al 2009. (BOPIB 55, de 10 d'octubre 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 21 d'octubre 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 14

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9334/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a valoració de l'augment de les
freqüències de la línia Inca-Palma. (BOPIB 55, de 10 d'octubre
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 21 d'octubre 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 14

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9336/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a integració laboral de les

persones amb discapacitat. (BOPIB 55, de 10 d'octubre del
2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9338/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a increments de l'atur. (BOPIB
55, de 10 d'octubre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre 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 14

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9329/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
finançament de les Illes Balears. (BOPIB 55, de 10 d'octubre 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 21 d'octubre 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 14

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9337/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a Jocs Olímpics de
Pequín 2008. (BOPIB 55, de 10 d'octubre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre 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 14

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9342/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a declaracions de la directora
general de Transport Aeri i Marítim. (BOPIB 55, de 10
d'octubre 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 21 d'octubre 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 14

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9335/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a intercanvi de creadors i
estimulació a la creació artística. (BOPIB 55, de 10 d'octubre
del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre 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 14

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9341/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a procediment per adjudicar dues
places d'inspector accidental d'educació. (BOPIB 55, de 10
d'octubre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Educació i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre 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 14

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9343/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de "via connectora
d'accessos a Palma". (BOPIB 55, de 10 d'octubre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre 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 14

d'octubre del 2008, rebutjà la Moció RGE núm. 8643/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió i dotació de la
policia turística. (BOPIB núm. 55, de 10 d'octubre del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre 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 14

d'octubre del 2008, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
806/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a falta de
metges especialistes a les Illes Balears. (BOPIB núm. 29, de 8
de febrer del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre 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 d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 d'octubre del 2008, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5570/08,
relativa a jornada de 65 hores setmanals, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears es manifesta contrari al

projecte de directiva de temps de treball aprovada pels ministres
de Treball europeus i insta el Parlament Europeu a rebutjar la
directiva que autoritza elevar el nombre d'hores de la setmana
laboral vigent.

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

A la seu del Parlament, 14 d'octubre del 2008.
El secretari:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El president:
Francesc Dalmau i Fortuny.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 9 d'octubre del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 7695/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració en referència a la vaga de SAD a Palma. (BOPIB
núm. 50, de 5 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 9 d'octubre del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 7696/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a opinió
referent a la vaga de SAD a Palma. (BOPIB núm. 50, de 5 de
setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 9 d'octubre del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 7697/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compromisos econòmics pendents en l'àmbit de la discapacitat.
(BOPIB núm. 50, de 5 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 9 d'octubre del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 7699/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporacions econòmiques al pressupost del 2008. (BOPIB
núm. 50, de 5 de setembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 9 d'octubre del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 7695/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suficiència pressupostària de l'exercici del 2008. (BOPIB núm.
50, de 5 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 9 d'octubre del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 7700/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
d'execució previst de l'exercici pressupostari 2008 de la
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració. (BOPIB
núm. 50, de 5 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 9490/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6764/08, relativa a
aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d'actuacions
urgents destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges de
protecció pública. (Mesa de 22 d'octubre del 2008).

Palma, a 22 d'octubre 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. 6764/08,
relativa a aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de maig,
d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a resoldre el concurs en aplicació de la Llei de
mesures urgents per a l'obtenció de sòl per a habitatges de
protecció pública, d'acord amb els criteris interpretatius de la
llei que varen signar tots els grups parlamentaris. Així mateix i
vistes les ofertes presentades, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a no seleccionar cap oferta que no estigui dins
sòl urbà i urbanitzable ni tampoc que superi les 5.000 actuacions
d'habitatge de preu limitat i protegit previstes a la llei.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que un cop es resolgui el concurs i es tramitin les
actuacions seleccionades, es deroguin les previsions
contingudes a la llei.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que els habitatges que es destinin a règim de venda
tingui garantit el finançament per part de les entitats bancàries
evitant així les situacions actuals de manca de finançament
hipotecari.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar la reconversió d'habitatge lliure buit en
habitatge de protecció públic.

5. El Parlament de les Illes Balears rebutja les adquisicions
de solars efectuades sense concurs públic i sense criteris
objectius de selecció que es varen efectuar a principis del 2008
i rebutja la manca de transparència en el procés de presentació
d'ofertes del concurs convocat en aplicació de la llei de mesures
urgents per a l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció
pública,

Palma, a 17 d'octubre del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 9506/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
colAlaboració econòmica amb l'IGA de Menorca. (Mesa de 22
d'octubre del 2008).

Palma, a 22 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 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.

Quina és la quantitat econòmica amb què colAlabora
actualment el Govern de les Illes Balears amb l'IGA Menorca?
Especificau-ne la quantia, la partida i la conselleria i/o
l'organisme autònoma que hi colAlabora.

Palma, a 15 d'octubre del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 9511/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
actuacions amb fons europeus a Eivissa i Formentera. (Mesa
de 22 d'octubre del 2008).

RGE núm. 9531/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
ports de les Illes Balears. (Mesa de 22 d'octubre del 2008).

RGE núm. 9533/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
problema de nitrats a l'aigua potable de Menorca. (Mesa de 22
d'octubre del 2008).

RGE núm. 9534/08, de l'Hble. Sra. Diputada carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
solucions als problemes del CP Vara de Rei de Sant Antoni de
Portmany. (Mesa de 22 d'octubre del 2008).

RGE núm. 9535/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
fiscals per palAliar la crisi econòmica. (Mesa de 22 d'octubre
del 2008).

RGE núm. 9536/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conflictes
interns a la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 22
d'octubre del 2008).

RGE núm. 9537/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
ferroviari. (Mesa de 22 d'octubre del 2008).

RGE núm. 9538/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció del camp de golf de Son Baco. (Mesa de 22
d'octubre del 2008).

RGE núm. 9539/08, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
igualtat d'oportunitats en l'administració autonòmica. (Mesa
de 22 d'octubre del 2008).

RGE núm. 9540/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Institut de la Joventut. (Mesa de 22 d'octubre del 2008).

RGE núm. 9541/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió de
residus als ports. (Mesa de 22 d'octubre del 2008).

RGE núm. 9542/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Turistec, relativa a ports de
les Illes Balears. (Mesa de 22 d'octubre del 2008).

Palma, a 22 d'octubre 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.

Quines actuacions amb fons europeus té previst dur a terme
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia a Eivissa i
Formentera?

Palma, a 20 d'octubre del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.

En les reordenacions dels ports, quants amarraments s'han
creat des de principi de legislatura?

Palma, a 21 d'octubre del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures, amb caràcter d'urgència, pensa dur a terme
el Govern de les Illes Balears davant el greu problema de nitrats
detectats a l'aigua potable de Menorca?

Palma, a 21 d'octubre del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 solucions pensa aportar l'Hble. Sra. Conselleria
d'Educació i Cultura per solucionar els problemes del CP Vara
de Rei de Sant Antoni de Portmany a Eivissa?

Palma, a 21 d'octubre del 2008.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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.

Considera l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts que
les mesures fiscals adoptades pel Govern de les Illes Balears
s'adeqüen a les necessitats que precisa aquesta comunitat
autònoma per palAliar la crisi econòmica?

Palma, a 21 d'octubre del 2008.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Després del cessament del gerent d'ABAQUA, considera
l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient que han acabat els
conflictes interns dins la seva conselleria?

Palma, a 21 d'octubre del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat de la
recent signatura del Conveni ferroviari?

Palma, a 21 d'octubre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 Molt Hble. Sr. President del
Govern la construcció del camp de golf de Son Baco?

Palma, a 21 d'octubre del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures impulsa la Conselleria d'Interior per tal
d'avançar en la igualtat d'oportunitats en l'accés i en les
condicions de treball entre homes i dones en l'administració
autonòmica?

Palma, a 22 d'octubre del 2008.
La diputada:
Rosa M Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat es troba l'Institut de la Joventut de les Illes
Balears?
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Palma, a 22 d'octubre del 2008.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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.

Quines actuacions ha dut a terme Ports en relació amb gestió
de residus en els ports de gestió directa?

Palma, a 22 d'octubre del 2008.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fins a quin punt d'han ajustat els resultats assolits amb
TURISTEC als objectius pretesos?

Palma, a 22 d'octubre del 2008.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 9498/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
de necessitats d'infraestructures sanitàries de Menorca, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
22 d'octubre del 2008).

RGE núm. 9499/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
revisió del Pla sociosanitari de Menorca, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 22 d'octubre del
2008).

RGE núm. 9500/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment de la plantilla del centre de salut del Canal Salat a
Menorca, a contestar davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa de 22 d'octubre del 2008).

Palma, a 22 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

En quina situació es troba el pla de necessitats
d'infraestructures sanitàries de Menorca?

Palma, a 16 d'octubre del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

En quina situació es troba la revisió del Pla sociosanitari de
Menorca?

Palma, a 16 d'octubre del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Quan té previst dur a terme l'augment de la plantilla al
centre de salut del Canal Salat a Menorca?

Palma, a 16 d'octubre del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 9492/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cel únic europeu. (Mesa de 22 d'octubre del 2008).

RGE núm. 9510/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per al millor coneixement i prevenció de la
SIDA. (Mesa de 22 d'octubre del 2008).

Palma, a 22 d'octubre 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

D'ençà l'any 2001, la Comissió Europea ve impulsant el
projecte de Cel Únic Europeu. El Cel Únic Europeu és un
projecte de gran rellevància a l'entorn de la Unió Europea del
mateix nivell que ho va ser la moneda única.

L'octubre del 2001, la Comissió va adoptar un conjunt de
propostes sobre la gestió del trànsit aeri encaminades a la
consecució del Cel Únic Europeu, on es definien objectius i
principis de funcionament per a la gestió comuna de l'espai aeri,
la creació d'un regulador comunitari i la consecució de millores
tècniques per a la seva gestió.

El passat mes de juny, la Comissió Europea va aprovar el
segon paquet legislatiu sobre el Cel Únic Europeu. Aquestes
mesures van encaminades principalment a la reducció del
consum de combustible i en general a l'abaratiment dels costos
operatius, amb una important proposta de reducció de les
emissions de diòxid de carboni.

Aquest és un assumpte de gran importància per a la nostra
comunitat autònoma que depèn en gran mesura del transport
aeri, no tan sols per al transport de mercaderies sinó per al
desplaçament de persones tant des de la vessant de la mobilitat
dels seus ciutadans com des de l'òptica de la indústria turística.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'espanya
a la consecució dels objectius del projecte impulsat per la Unió
Europea de Cel Únic Europeu, i molt especialment a la mesura
de redistribuir l'espai aeri espanyol i permetre a les línies
comercials l'accés a les rutes reservades fins ara, a usos militars.

Palma, a 16 d'octubre del 2008.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

Exposició de motius

El virus de la immunodeficiència humana (VIH) i les
conseqüències orgàniques que du aparellades (SIDA) han causat
milions de morts en el nostre planeta des del seu descobriment
l'any 1981.

Avui en dia, a pesar dels esforços realitzats per les diferents
administracions públiques, organitzacions no governamentals,
mitjans de comunicació i societat civil, l'extensió del VIH-SIDA
continua sent una constant, i el nombre de portadors del VIH
supera ja els 40 milions d'éssers humans.

Segons dades d'ONUSIDA, l'agència de Nacions Unides per
a la malaltia, aquest any hi ha hagut 2,5 milions de nous
contagis i 2.1 milions de defuncions a causa del VIH-SIDA.

L'Organització Mundial de la Salut inclou la lluita "contra
ta catàstrofe que comporta el VIH/SIDA", la "garantia d'accés
als medicaments que salven vides" i la millora "de la salut en
totes les seves formes com a contribució molt important per a la
reducció de la pobresa".

Per això, és primordial que, a pesar que la informació de què
disposa avui la ciutadania sobre VIH-SIDA sigui considerable,
els esforços de les diferents administracions públiques per
frenar la pandèmia no decaiguin, salvaguardant el nombre de
portadors; les persones heterosexuals també es troben en
aquesta situació.

És, per tant, obligació dels poders públics respondre a aquest
nou perfil i aturar, en el conjunt de la població, l'expansió de la
pandèmia, no només combatent aquesta sinó condemnant a qui
amb actituds gens científiques i plenes de prejudicis no fan sinó
fer del VIH un tabú, una causa de divisió en l'opinió pública o
una causa de marginació social.

EL VIH és avui una malaltia global que afecta tots els
ciutadans d'aquest planeta, en nuclis urbans i rurals, sense
distinció de raça, sexe, edat o orientació sexual.

El Govern de les Illes Balears ha de mostrar la seva natural
solidaritat amb els afectats pel VIH-SIDA i, en ús de les seves
competències en matèria d'educació i sanitat, encoratjar la
investigació sobre el virus i les seves vacunes.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
solidaritat amb tots els portadors del VIH.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l'adopció de les mesures necessàries i a l'habilitació de
pressupost adequat i suficient per a la realització d'activitats en
els centres educatius de la nostra comunitat autònoma que
promoguin el coneixement del VIH-SIDA, els seus mitjans de
transmissió, respecte i solidaritat amb les persones portadores
i coneixement dels mecanismes de preservació del contagi.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la signatura de convenis amb els ajuntaments i
consells insulars per al desenvolupament d'una campanya
específica per a joves en centres educatius d'ensenyament
primari, secundari i de batxillerat, biblioteques, centres culturals
i llocs d'oci dels municipis de les nostres illes, sobre el VIH-
SIDA, la seva transmissió, la normalització de l'ús del
preservatiu masculí i femení i el coneixement d'altres mitjans
que evitin la transmissió del virus.

Palma, a 21 d'octubre del 2008.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 9493/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures envers l'entrada de serps a les Illes Balears,
amb tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
(Mesa de 22 d'octubre del 2008).

RGE núm. 9495/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversió dels pressuposts generals de l'Estat a les
Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 22 d'octubre del 2008).

RGE núm. 9496/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de canalització d'aigua potable a
Portocolom, amb tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 22 d'octubre del 2008).

Palma, a 22 d'octubre 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Exposició de motius

Els darrers anys hi ha hagut una aparició creixent de serps i
escurçons provinents de la Península que en diverses ocasions
no són detectats quan entren a les nostres illes, fugen i s'adapten
posteriorment al nostre àmbit rural, i s'ha detectat que aquests
animals s'estan reproduint a les illes, amb les conseqüències i
l'impacte que això suposa.

On més s'ha notat aquest impacte ha estat a Eivissa i a
Formentera, illes que sempre havien estat lliures d'animals
considerats perillosos i verinosos. A Mallorca i a Menorca la
situació és distinta, ja que a les dues illes ja hi havia serps
autòctones (de garriga i d'aigua). Això du que la gent que veu
alguna serp al camp no dóna cap avís, el que comporta que no
s'arribi a saber si és una de les autòctones o de les nouvingudes.
Això comporta que el nombre de troballes de serps d'espècies
invasores és petit, comparant-lo amb l'illa d'Eivissa, per
exemple. No és arriscat considerar, doncs, que entren prou serps
"invasores" a Mallorca, que no són localitzades ni enregistrades.
Pel que respecta a Menorca s'ha donat el cas que la serp
"d'escala" ja ha esdevingut autòctona.

Tres són les espècies que han estat localitzades amb major
freqüència: la colobra bastarda (verinosa), la serp d'escala i la
serp de ferradura.

Quant a algunes dades més significatives, podem destacar
que, per exemple, el 2006 varen ser recollides al Centre de
Recuperació d'Eivissa  tres serps (una de cada espècie
esmentada); durant l'any 2007 varen ser recollides sis serps
(quatre d'escala i dues bastardes) i en el que portem de l'any
2008, ja s'han trobat quatre serps (dues bastardes i dues
d'escala), però és evident que aquestes troballes només són una
petita mostra del que realment hi ha. Així mateix, cal destacar
que una de les serps referenciades va ser trobada dia 2 d'abril
del 2007 a uns vivers de la localitat de Sant Llorenç, dins una
olivera que provenia de Cadis.

Aquestes espècies invasores poden causar un greu impacte
mediambiental i trencar la cadena tròfica, de tal manera que si
no es prenen mesures, podrien amenaçar seriosament espècies
autòctones, com per exemple la sargantana.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un protocol que prevegi mesures
efectives per prevenir l'entrada de serps a les Illes Balears, que
estableixi controls als ports insulars per tal d'inspeccionar els
arbres provinents de la Unió Europea i, en especial, de la
Península Ibèrica, i que inclogui la verificació de les
certificacions oportunes que acreditin que els arbres han estat
examinats i desinfectats al punt d'origen.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a disposar la dotació dels mitjans materials i
personals necessaris per fer efectiu el protocol d'actuació
referenciat.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una campanya d'informació a la
ciutadania, especialment a Eivissa i Formentera, respecte de les
mesures que han d'adoptar en el cas de trobar algun d'aquests
animals.

Palma, a 16 d'octubre del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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 d'Hisenda i
Pressuposts.

Exposició de motius

Atès que les Illes Balears són la comunitat autònoma que
menys doblers rep del Govern del Sr. Rodríguez Zapatero i que
estam situats a la cua en relació amb les altres comunitats
autònomes. I atès que els pressuposts generals de l'Estat no
preveuen inversions fonamentals per als ciutadans de les Illes
Balears, que havia promès el mateix president Zapatero i el
Govern de les Illes Balears presidit pel Sr. Antich.

La inversió prevista pel conjunt de ministeris en el
pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2009, ascendeix a 105
milions d'euros, xifra, d'altra banda, un poc inferior a la de l'any
anterior (108 milions d'euros). Cal recordar que si comparem
aquesta inversió amb la prevista en l'últim any del mandat del
PP en el Govern de l'Estat (2004), és bastant inferior, ja que en
aquells pressuposts l'Estat preveia per a Balears una inversió de
116 milions d'euros.

Basta comparar aquesta inversió per part dels ministeris del
Govern d'Espanya amb la realitzada a les altres comunitats
autònomes, per adonar-se que som la comunitat que rep menys
diners del govern de Zapatero.

I aquesta situació no varia encara que a aquesta quantitat li
sumem les inversions realitzades per AENA, Ports, institucions
penitenciàries i RTVE, en aquest cas Balears rebrà, segons els
PGE 09, 287 milions d'euros, el que significa: quatre vegades
menys que Aragó o Astúries, la meitat del que reben Cantàbria
o les Illes Canàries o una cinquena part del que rep Castella-la
Manxa. Però el que és més sorprenent encara, segons els PGE
09, el Sr. Zapatero donarà a Catalunya tretze vegades més que
a Balears.

Si analitzem la despesa per càpita proposada en els
pressuposts, els ciutadans de Balears tornen a ser una vegada
més els més perjudicats dels PGE 09, ja que si dividim les xifres
ofertes pel nombre d'habitants que té Balears en l'actualitat,
cada balear rep 287 euros per càpita, molt per sota de la mitjana
nacional que se situa en 552 euros per càpita (Astúries, per
exemple, rep 946 euros per càpita).

Per tant, el PGE 09 incompleixen clarament l'aprovat per
unanimitat a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears: que la
nostra comunitat ha de rebre dels PGE 09, almenys, la mitjana
del que reben les altres comunitats.

Finalment i analitzant amb profunditat les diferents partides
dels PGE 09, veiem amb sorpresa que no hi ha cap partida
pressupostària prevista per a les inversions ferroviàries, ni per
al tramvia ni, sorprenentment, per a la remodelació de la Platja
de Palma.

El Govern del Sr. Zapatero intenta maquillar aquest
despropòsit amb els ciutadans de Balears, inventant una clàusula
en els PGE 09 que intenta desfigurar i presentar com superior la
xifra real dels pressuposts. Amb aquesta clàusula es defensa que
arribaran a les Illes Balears 421 milions d'euros, la qual cosa
entenem com clarament irreal i virtual, perquè ens els
pressuposts no es concreta en cap moment aquesta xifra per a
Balears.

Existeix, idò, una manca de transparència en les xifres i la
demagògia numèrica anunciant quantitats que mai no arribaran,
sobretot en una època de crisi com la que estem vivint, i, per fi,
ha reconegut el Govern.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears constata l'escassa inversió
que els pressuposts generals de l'estat per al 2009 efectuen a les
Illes Balears i insta el Govern de les Illes Balears per tal que
s'adreci al Govern central i als grups parlamentaris que li donen
suport al Congrés dels Diputats amb la finalitat que es retiri el
Projecte de llei de pressuposts presentat i s'elabori un nou
projecte que incorpori les inversions que corresponguin a les
Illes Balears.

Palma, a 20 d'octubre del 2008.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A l'anterior legislatura, des de la Conselleria de Medi
Ambient es va fer una gran tasca en la millora de la qualitat de
l'aigua potable, tasca que l'actual conseller de Medi Ambient,
l'Hble. Sr. Grimalt, es va comprometre a continuar
desenvolupant.

Portocolom és un nucli costaner de la comarca de Llevant on
l'aigua potable té un greu problema de salinització. A la passada
legislatura es va arribar a un acord mitjançant el qual l'empresa
concessionària de l'aigua faria noves extraccions i el Govern es
comprometia a fer les canalitzacions per aprofitar aquesta aigua.

Atès que a dia d'avui l'Ajuntament de Felanitx no ha tengut
cap notícia de la situació en què es troba l'esmentat projecte, i
atès que ja ha transcorregut més d'ençà que prengué possessió
el nou govern; atès que el gerent d'ABAQUA s'havia
compromès el setembre passat a comunicar a l'Ajuntament i a
l'empresa quins terminis preveia per executar les obres; i atès
que, a dia d'avui, encara no s'ha fet.

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 presentar, abans que finalitzi l'any 2008, el
projecte de canalització tant a l'Ajuntament de Felanitx com a
l'empresa concessionària.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que els pressuposts generals de la CAIB per al
2009 prevegin la partida adient per tal de fer efectives les obres
de canalització de l'aigua potable al nucli de Portocolom
(Felanitx) a fi i efecte que aquestes obres estiguin concloses
dins l'any que ve.

Palma, a 15 d'octubre del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 8657/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a Pla d'agilitació de
les tramitacions administratives. (BOPIB núm. 55, de 10
d'octubre del 2008).

Quins han estat els resultats aconseguits pel Pla
d'agilitació de les tramitacions administratives?

Actualment, està en execució.

Palma, 10 d'octubre del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 8658/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a acceptació de les
competències de Justícia. (BOPIB núm. 55, de 10 d'octubre del
2008).

Té previst el Govern de les Illes Balears acceptar les
competències de justícia per un valor de 51 milions d'euros?
En cas contrari, quan s'acceptaran?

Les negociacions encara no estan tancades.

Palma, 10 d'octubre del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 9488/08,

presentat pel Govern de les Illes Balears mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei de mesures tributàries per impulsar
l'activitat econòmica a les Illes Balears. 

Havent estat publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 144, de dia 11 d'octubre del 2008, el Decret Llei de
mesures tributàries per impulsar l'activitat econòmica a les Illes
Balears, la Mesa del Parlament en sessió de dia 22 d'octubre del
2008, conformement amb l'establert a l'article 49.2 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i a la Resolució de Presidència
de dia 7 de desembre del 2007, acorda de preveure'n, en el
termini improrrogable de trenta dies subsegüents al de la
promulgació, la celebració d'un debat i una votació de totalitat
sobre la seva validació pèl Ple del Parlament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Ordenació Territorial per a les preguntes
amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 2472/08 a
2480/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 d'octubre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9507/08, presentat pel diputat Hble. Sr. Josep S. Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'article 160.2 del Reglament de la Cambra, acorda que les
preguntes amb solAlicitud de resposta escrita esmentades,
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relatives a nivells de nitrats a aigües subterrànies de Menorca,
I a IX (BOPIB núm. 35, de 4 d'abril d'enguany), es tramitin com
a preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació davant Ple i pel procediment d'urgència per a

la Proposició no de llei RGE núm. 9399/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 d'octubre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9508/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda
d'atendre la petició que es formula en el sentit que la proposició
no de llei esmentada, relativa a seguiment del nou Hospital de
referència (BOPIB núm. 56, de 17 d'octubre d'enguany), sigui
tramitada davant el Ple de la Cambra.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del Reglament del Parlament i per la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la Mesa acorda d'atendre la petició
formulada en el sentit que la dita proposició sigui tramitada pel
procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Anunci de licitació per a l'adjudicació mitjançant

procediment obert, d'un contracte de servei de neteja general
i manteniment dels dos edificis del Parlament de les Illes
Balears, situats al carrer Conqueridor, 11, i al carrer Palau
Reial, 8, de Palma.

Anunci de licitació per a l'adjudicació mitjançant
procediment obert, d'un contracte de servei de neteja

general i manteniment dels dos edificis del Parlament de
les Illes Balears 

1.- Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 3/2008.
Perfil del Contractant: www.parlamentib.es

 

2.- Objecte del contracte
Servei de neteja general i manteniment dels dos edificis del

Parlament de les Illes Balears, situats al carrer Conquistador,
núm. 11, i al carrer Palau Reial, núm. 8, de Palma.
 
3.- Tramitació, procediment i criteris

- Tramitació: Ordinària
- Procediment: Obert
- Criteris d’adjudicació:

1.- Oferta econòmica: 40 %
2.- Metodologia: 40 %
3.- Borsa d’hores sense cost:10 %
4.- Millores: 10 %

4.- Termini d'execució i lloc d'execució
- Termini: Dos anys.
- Lloc d’execució: Parlament de les Illes Balears, carrer

Conqueridor, núm. 11, i carrer Palau Reial, núm. 8, de Palma.
- Possibilitat de pròrroga: Sí, amb un màxim de dos anys.

 
5.- Pressupost base de licitació

- Import sense IVA: 289.655,18.- i
- IVA:  46.344,82.- i
- Import Total: 336.000,00.- i

6.- Garantia
Garantia provisional: eximida.
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA

exclòs). 

7.- Requisits específics del contractista 
Classificació: Grup U Subgrup 1 Categoria B.
Tipus d’activitat: Servei de neteja.

8.- Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Serveis Econòmics del Parlament de les Illes
Balears.

b) Domicili: Carrer Palau Reial, núm. 8
c) Localitat: Palma de Mallorca CP 07001.
d) Telèfon: 971228281
e) Fax: 971718201
f) www.parlamentib.es) a la Secció Publicacions/Altres

9.- Presentació d'ofertes

a) Lloc de presentació: Registre de l’Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial,  núm. 8 de
Palma, des de les nou a les catorze hores.

b) Data límit de presentació: Quaranta dies des de la data de
tramesa de l’anunci de la licitació al Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE): 16 d’octubre de 2008.

c) Documentació a presentar: L’establerta al Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regeixen aquesta
contractació.

d) Admissió de variants: No.
 
10.- Obertura de proposicions

Tendrà lloc a la Seu del Parlament de les Illes Balears, carrer
Conquistador, núm. 11 de Palma.

Data i hora: S’avisarà oportunament mitjançant fax o
telèfon.
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11.- Despeses dels anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari.

A la seu del Parlament, 16 d’octubre de 2008.
El lletrat oficial major,
Lluís Isern i Estela.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 56, de 17 d'octubre del
2008.

- Pàg. 1682 i 1699. Respostes a preguntes. Apartat F).
On diu: ... RGE núm. 7656/08, ...
Hi ha de dir: ... RGE núm. 4656/08, ...
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