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La presidenta:
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre del 2008, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 6548/08, relativa a execució
de les autovies d'Eivissa, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata les dificultats
que l’actual Govern de les Illes Balears s’ha trobat a l’hora de
finalitzar les obres de les autovies d’Eivissa.
2. El Parlament de les Illes Balears constata que les recents
investigacions i sentències judicials posen en evidència la mala
gestió del Govern de les Illes Balears a la passada legislatura en
l’execució de les autovies a l’illa d’Eivissa."
A la seu del Parlament, 30 de setembre del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm.
4976/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política en
matèria de medi ambient a Eivissa i Formentera.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Josep Miquel
Mayans i Serra.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt i Vert.
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; l'Hble. Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista; i l'Hble.
Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Josep
Miquel Mayans i Serra i Miquel Àngel Grimalt i Vert.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre del 2008, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 3271/07, relativa a
avantprojecte per a la construcció d'un edifici emblemàtic
destinat a arts escèniques, i quedà aprovada la següent:

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata que l'encàrrec
d'un avantprojecte per a la construcció d'un edifici emblemàtic
destinat a arts escèniques, s'efectuà amb un objectiu electoralista
de partit i no en interès o benefici de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les actuacions necessàries per
minimitzar i, de ser possible, anulAlar el dany que per als
recursos públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears
ha significat la contractació d'un avantprojecte per a la
construcció d'un edifici emblemàtic destinat a arts escèniques."
A la seu del Parlament, 30 de setembre del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8239/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa
a cogestió aeroportuària. (BOPIB 52 de 19 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 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

B)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8246/08,
de l'Hble. Sr. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acord del Govern d'Espanya
sobre la cogestió aeroportuària. (BOPIB 52 de 19 de setembre
del 2008).

Ordre de Publicació
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 1 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 23
de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8248/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a atenció precoç dels infants
entre o i 3 anys. (BOPIB 52 de 19 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.

C)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8242/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a solució a les obres de
canalització de pluvials d'Alaior. (BOPIB 52 de 19 de setembre
del 2008).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 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 23
de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8249/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Garcias i Simó, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millora de torrents. (BOPIB
52 de 19 de setembre del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8244/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar. (BOPIB
52 de 19 de setembre del 2008).

Ordre de Publicació
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 1 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 23
de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8245/08,
de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració de la presència de
Balears a l'Expo de Saragossa. (BOPIB 52 de 19 de setembre
del 2008).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8250/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a abocament d'aigües fecals a
la Platja Gran de Ciutadella. (BOPIB 52 de 19 de setembre del
2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8247/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a abocadors
incontrolats. (BOPIB 52 de 19 de setembre del 2008).

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8252/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Iscomar. (BOPIB 52 de 19 de
setembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 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 23
de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8241/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcionament del servei
d'urgències de l'Hospital de Can Misses. (BOPIB 52 de 19 de
setembre del 2008).

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8251/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a campanya d'incendis. (BOPIB 52 de 19 de
setembre del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

1.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 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 23
de setembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8247/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveniència d'executar la
segona via de circumvalAlació. (BOPIB 52 de 19 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 1 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 23
de setembre del 2008, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
2788/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació de
la publicitat institucional. (BOPIB núm. 18 de 2 de novembre
del 2007).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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2.5. INFORMACIÓ

2. COMISSIONS PARLAMENT

Ordre de Publicació

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Drets Humans 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. 6804/08,
relativa a crims internacionals als Grans Llacs d'Àfrica, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

A)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Economia RGE núm. 2325/08 i 2326/08.
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 5 de juny del 2008, restà assabentada,
mitjançant escrit RGE núm. 4735/08, de la retirada de les
preguntes esmentades, presentades per la diputada Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relatives
a coordinació entre Govern i ajuntaments per al control de la
plaga del "morrut roig" i a situació d'aquesta plaga, publicades
al BOPIB núm. 35, de 4 d'abril d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport a la tasca del Fòrum Internacional
per a la veritat i la justícia a l'Àfrica dels Grans Llacs."
A la seu del Parlament, 23 de setembre del 2008.
La secretària:
Maria Torres i Marí.
La presidenta:
Marián Suárez i Ferreiro.
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3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 8491/08, del Grup Parlamentari Mixt, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 4976/08, relativa a política en
matèria de medi ambient a Eivissa i Formentera. (Mesa d'1
d'octubre del 2008).
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

A)
La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de setembre del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 7693/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a drets dels menors no acompanyats. (BOPIB
núm. 50 de 5 de setembre 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 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 4976/08,
relativa a política en matèria de medi ambient a Eivissa i
Formentera, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear el Centre d’interpretació de Ses Salines allí
on proposi el Consell de Formentera.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar regulant el fondeig al Parc Natural de
Ses Salines d’Eivissa i Formentera.
3.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regular el fondeig a S’Estany del Peix de
Formentera amb la colAlaboració de l’Associació d’usuaris
d’aquest estany tal com estableix el PRUG.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar la producció d’escama de sal i d’aigües
farmacèutiques als estanys del Parc Natural de Ses Salines a
Formentera.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar la senyalització del Parc Natural de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera abans de la propera temporada
turística.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a soterrar les esteses elèctriques al Parc Natural de
Ses Salines d’Eivissa i Formentera com dicta el PRUG.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regular, conjuntament amb el Consell d’Eivissa,
el control del tràfic terrestre en el Parc Natural de Ses Salines a
Eivissa.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar, conjuntament amb el Ministeri de
Medi Ambient, el circuit hídric de Ses Salines de Formentera.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a començar immediatament les obres de reforma
de la depuradora de Santa Eulàlia.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar un pla de pedreres per a Eivissa i
Formentera, amb la colAlaboració del Consell d’Eivissa i el
Consell de Formentera.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir recuperant la finca pública d’Es Cap de
Barberia a Formentera amb una segona fase.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar les obres a la finca pública de Can
Marroig a Formentera.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a revisar urgentment i sense més demora la delimitació
de la costa de Formentera.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a establir un conveni amb el Govern de les Illes Balears per
finançar el transport dels residus de Formentera a Eivissa.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a revisar les actuacions de la Demarcació de Costes a
Formentera perquè aquesta actuï en benefici de l’adequat
manteniment de les edificacions existents a la zona de domini
públic i de protecció.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb el finançament de les set
deixalleries que s’han de construir a Eivissa i la de Formentera.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a traspassar les competències de caça als consells
insulars.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a clausurar l’abocador de Formentera.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar el conveni de funcionament del Centre
d’interpretació dels Amunts a Sant Joan.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar el projecte i a executar, en colAlaboració
amb el Consell de Formentera, un centre de descontaminació de
vehicles a Formentera.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instalAlar una tanqueta forestal per al parc de
bombers de Formentera.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a traspassar als consells d’Eivissa i de Formentera
la primera anualitat acordada al protocol signat entre aquests
consells i la Conselleria de Medi Ambient el 2007 per al
finançament de les inversions contemplades al Pla director
sectorial per a la gestió dels residus urbans d’Eivissa i
Formentera.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Consell de Formentera a finalitzar el projecte
per a la creació d’un camp de tir a Formentera.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir el protocol signat el maig de 2007 entre
els consells d’Eivissa i Formentera i la Conselleria de Medi
Ambient per al finançament de les inversions contemplades al
Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans
d’Eivissa i Formentera i que contemplava la redacció d’un
conveni en un termini màxim de sis mesos.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar el Pla d’ordenació i gestió del port de
Sant Antoni amb l’acord de l’Ajuntament de Sant Antoni.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar aquest any el Pla director de residus
perillosos de les Illes Balears.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, el Consell d’Eivissa i l’Ajuntament de Vila que
en el termini de tres mesos resolguin el problema de
disponibilitat dels terrenys on s’ha de construir la depuradora de
Vila.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actuar al port de Sant Antoni amb el consens de
l’ajuntament.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finalitzar les obres de la segona fase del Passeig
Marítim de Sant Antoni fins a Cala Gració.
Palma, a 26 de setembre del 2008.
El portaveu:
Josep M. Mayans i Serra.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
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Ordre de Publicació

RGE núm. 8512/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dàrsena esportiva Cala en Busquets (I). (Mesa d'1 d'octubre
del 2008).

RGE núm. 8495/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
derivacions de pacients des de l'Hospital de Can Misses. (Mesa
d'1 d'octubre del 2008).

RGE núm. 8513/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dàrsena esportiva Cala en Busquets (II). (Mesa d'1 d'octubre
del 2008).

RGE núm. 8496/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilles
orgàniques. (Mesa d'1 d'octubre del 2008).

RGE núm. 8514/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
d'energia eòlica a Menorca (I). (Mesa d'1 d'octubre del 2008).

RGE núm. 8497/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
cap de Servei Mèdic. (Mesa d'1 d'octubre del 2008).

RGE núm. 8515/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
d'energia eòlica a Menorca (II). (Mesa d'1 d'octubre del 2008).

RGE núm. 8503/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nomenaments i cessaments en el govern del Molt Hble. Sr.
Francesc Antich. (Mesa d'1 d'octubre del 2008).

RGE núm. 8516/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
d'energia eòlica a Menorca (III). (Mesa d'1 d'octubre del
2008).

RGE núm. 8504/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
partits que conformen el pacte de governabilitat. (Mesa d'1
d'octubre del 2008).

RGE núm. 8517/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
d'energia solar fotovoltaica a Menorca (I). (Mesa d'1 d'octubre
del 2008).

RGE núm. 8505/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
referent a Europa de la situació de crisi institucional que
pateix del Govern de les Illes Balears. (Mesa d'1 d'octubre del
2008).

RGE núm. 8518/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
d'energia solar fotovoltaica a Menorca (II). (Mesa d'1
d'octubre del 2008).

RGE núm. 8506/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
polítiques turístiques sense saber qui és el conseller. (Mesa d'1
d'octubre del 2008).

RGE núm. 8519/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
d'energia solar fotovoltaica a Menorca (III). (Mesa d'1
d'octubre del 2008).
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RGE núm. 8507/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nomenaments i cessaments dins el seu govern. (Mesa d'1
d'octubre del 2008).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 8508/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cessament del Sr. Damià Nicolau. (Mesa d'1 d'octubre del
2008).
RGE núm. 8509/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
d'energia solar a Menorca (I). (Mesa d'1 d'octubre del 2008).
RGE núm. 8510/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
d'energia solar a Menorca (II). (Mesa d'1 d'octubre del 2008).
RGE núm. 8511/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
d'energia solar a Menorca (III). (Mesa d'1 d'octubre del 2008).

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.
Quants de pacients s'han derivat des de l'Hospital de Can
Misses a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario els anys
2004 i 2005?
Palma, a 24 de setembre del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.
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Palma, a 29 de setembre del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

Plantilles orgàniques de Son Dureta, Hospital de Menorca
i Hospital d'Eivissa el gener del 2002 (transferència de Salut) i
canvis que s'han anat produint des d'aleshores.
Palma, a 24 de setembre del 2008.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 escrita.
Es té constància d'algun altre referent dins la Unió Europea
en el qual hi hagi un president que no sap qui és el seu
conseller?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 29 de setembre del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

Relació de places de cap de Servei Mèdic i de coordinadors
de serveis (tant dels nous serveis com dels ja existents)
convocades per concurs o adjudicació directa, als hospitals de
Menorca i d'Eivissa els anys 2004, 2005 i 2006, incloent-hi els
de promoció interna, amb especificació de la data del concurs,
l'adjudicació i el nom de l'adjudicatari.

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 escrita.
Creu el Molt Hble. Sr. President que es poden fer polítiques
turístiques sense saber qui és el conseller de Turisme?

Palma, a 24 de setembre del 2008.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Palma, a 29 de setembre del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qui nomena i cessa els consellers del Govern que presideix
el Molt Hble. Sr. Francesc Antich?
Palma, a 29 de setembre del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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 escrita.
Creu el Molt Hble. Sr. Francesc Antich que genera ànim i
confiança no conèixer els nomenaments i els cessaments del seu
govern?
Palma, a 29 de setembre del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els partits que conformen el pacte de
governabilitat de l'executiu que presideix el Sr. Antich?

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins són els motius que ha propiciat el cessament del Sr.
Damià Nicolau, responsable de l'Agència Balear de l'Aigua?
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)

Palma, a 29 de setembre del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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.
Quines són les previsions del Govern de les Illes Balears en
relació al desenvolupament de la dàrsena esportiva de Cala en
Busquets a Ciutadella de Menorca?

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 relació de projectes d'instalAlació d'energia solar
corresponents a l'illa de Menorca que s'estan tramitant
actualment a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia?
Indicau-ne l'empresa o l'entitat promotora, la ubicació, el
pressupost i les dades de producció d'energia.
Palma, a 22 de setembre del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de setembre del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines gestions, tràmits i treballs ha portat a terme el
Govern de les Illes Balears en relació amb el desenvolupament
de la dàrsena esportiva de Cala en Busquets a Ciutadella de
Menorca durant aquesta legislatura?

K)
Palma, a 22 de setembre del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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 situació de tramitació de tots i cadascun dels
projectes d'instalAlació d'energia solar corresponents a l'illa de
Menorca, que es tramiten actualment a la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia?
Palma, a 22 de setembre del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de projectes d'instalAlació d'energia eòlica
corresponents a l'illa de Menorca que s'estan tramitant
actualment a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia?
Indicau-ne l'empresa o l'entitat promotora, la ubicació, el
pressupost i les dades de producció d'energia.

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 relació de projectes d'instalAlació d'energia solar
corresponents a l'illa de Menorca que han estat autoritzats per
part de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia durant la
present legislatura? Indicau-ne l'empresa o l'entitat promotora,
la ubicació, el pressupost i les dades de producció d'energia.
Palma, a 22 de setembre del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Palma, a 23 de setembre del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 23 de setembre del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Quina és la situació de tramitació de tots i cadascun dels
projectes d'instalAlació d'energia eòlica corresponents a l'illa de
Menorca, que es tramiten actualment a la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia?
Palma, a 23 de setembre del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de projectes d'instalAlació d'energia eòlica
corresponents a l'illa de Menorca que han estat autoritzats per
part de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia durant la
present legislatura? Indicau-ne l'empresa o l'entitat promotora,
la ubicació, el pressupost i les dades de producció d'energia.
Palma, a 23 de setembre del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de projectes d'instalAlació d'energia solar
fotovoltaica corresponents a l'illa de Menorca que s'estan
tramitant actualment a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia? Indicau-ne l'empresa o l'entitat promotora, la ubicació,
el pressupost i les dades de producció d'energia.
Palma, a 23 de setembre del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Quina és la relació de projectes d'instalAlació d'energia solar
fotovoltaica corresponents a l'illa de Menorca que han estat
autoritzats per part de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia durant la present legislatura? Indicau-ne l'empresa o
l'entitat promotora, la ubicació, el pressupost i les dades de
producció d'energia.
Palma, a 23 de setembre del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 8555/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
millora del proveïment d'aigua a Sant Josep. (Mesa d'1
d'octubre del 2008).
RGE núm. 8556/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
la ciència. (Mesa d'1 d'octubre del 2008).
RGE núm. 8557/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
instalAlacions al Parc Bit. (Mesa d'1 d'octubre del 2008).
RGE núm. 8558/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fomentar la lectura a les Illes Balears. (Mesa d'1 d'octubre del
2008).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la situació de tramitació de tots i cadascun dels
projectes d'instalAlació d'energia solar fotovoltaica corresponents
a l'illa de Menorca, que es tramiten actualment a la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia?

RGE núm. 8559/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria
Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats subaquàtiques. (Mesa d'1 d'octubre del 2008).
RGE núm. 8560/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment dels acords de la Conferència de presidents en
relació amb la sanitat. (Mesa d'1 d'octubre del 2008).
RGE núm. 8561/08, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
i mesures per reduir l'atur i estimular l'ocupació. (Mesa d'1
d'octubre del 2008).
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Palma, a 30 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

RGE núm. 8562/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacte de
governabilitat. (Mesa d'1 d'octubre del 2008).
RGE núm. 8563/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
previstes als pressuposts generals de l'Estat a les Illes Balears.
(Mesa d'1 d'octubre del 2008).
RGE núm. 8564/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions del conseller d'Esports i Joventut. (Mesa d'1
d'octubre del 2008).
RGE núm. 8565/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultats de la reunió amb el secretari d'Estat de Planificació
i Relacions Institucionals del Ministeri de Foment en relació
amb el finançament del tramvia. (Mesa d'1 d'octubre del 2008).
RGE núm. 8566/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
campanya d'estiu de neteja d'aigües de bany. (Mesa d'1
d'octubre del 2008).
RGE núm. 8567/08, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSMVerds, relativa a assetjament sexual en menors. (Mesa d'1
d'octubre del 2008).
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1635

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Valoració sobre la instalAlació d'un centre d'investigació de
Microsoft al Parc Bit.
Palma, a 30 de setembre del 2008.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

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 ha pres la Conselleria d'Educació i Cultura
per fomentar la lectura a cadascuna de les Illes Balears?
Palma, a 30 de setembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quan estaran acabades les obres d'interconnexions per
millorar el proveïment d'aigua a Sant Josep, a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

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.
Durant aquest estiu s'han produït a les nostres illes
nombrosos accidents derivats de la pràctica d'activitats
subaquàtiques, alguns de conseqüències irreversibles. Quines
mesures s'han pres des de la seva conselleria per tal de reduir el
nombre d'incidències?
Palma, a 30 de setembre del 2008.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

En quin estat d'elaboració es troba el Pla de ciència?

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.
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Quines mesures prendrà el Molt Hble. Sr. President del
Govern per tal que es compleixin els acords de la Conferència
de presidents en relació amb la sanitat?
Palma, a 30 de setembre del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

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.
Ens pot dir l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut a qui
feia referència exactament quan, el passat 10 de setembre, en
l'homenatge del Govern als esportistes olímpics balears, digué
que no donarien suport a "mercenaris de l'esport"?

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.
Atesos els successius increments interanuals de persones en
atur durant els darrers setze mesos, pensa el Govern prendre
mesures i incorporar noves actuacions, a curt termini, per tal
d'estimular l'ocupació i reduir l'atur?
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

Palma, a 30 de setembre del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 el conseller de Mobilitat dels resultats de
la reunió amb el secretari d'Estat de Planificació i Relacions
Institucionals del Ministeri de Foment en relació amb el
finançament del tramvia?

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.
Amb qui té el Molt Hble. Sr. Francesc Antich signat el pacte
de governabilitat, amb la Molt Hble. Sra. Maria Antònia Munar
o amb Unió Mallorquina?

Palma, a 30 de setembre del 2008.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)

Palma, a 30 de setembre del 2008.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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.
Quin balanç fa el conseller de Medi Ambient sobre la
campanya d'estiu de neteja d'aigües de bany amb les novetats
que s'han introduït?

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 opinió li mereixen al Govern de les Illes Balears les
inversions previstes als pressuposts generals de l'Estat per al
2009 per a les Illes Balears?

Palma, a 1 d'octubre del 2008.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)

Palma, a 30 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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.
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Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració respecte del problema
d'assetjament sexual en menors?
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 8520/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris de participació de les comunitats autònomes
en els pressuposts estatals de promoció turística i en els plans
de dinamització de producte turístic. (Mesa d'1 d'octubre del
2008).
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya, i més concretament la Secretaria d’Estat de Turisme,
a distribuir els seus pressupostos en matèria de promoció
turística entre les distintes comunitats autònomes en atenció a
criteris objectius, com poden ser el nombre de visitants o
d’estades turístiques, el nombre de places turístiques o
l’aportació de cada una d’elles al PIB nacional turístic, per tal
que en resultin beneficiades aquelles comunitats que presenten
una major dependència del sector turístic i un major volum
d’ingressos a l’Estat per aquest concepte.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya, i més concretament la Secretaria d’Estat de Turisme,
a procedir a un repartiment dels plans de dinamització de
producte turístic entre les distintes comunitats autònomes que
tingui en compte els criteris establerts en l’apartat anterior.
Palma, a 22 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort
La portaveu:
Rosa Maria Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

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
Atès el pes específic que tenen les Illes Balears en matèria
turística en el conjunt de l’Estat espanyol, ja sigui en termes de
nombre de visitants, de places turístiques o d’aportació al PIB
nacional turístic.
Atesa la dependència inqüestionable del model econòmic
balear respecte de la indústria turística.
Atès el fet que la solidesa i la competitivitat del sector
turístic són absolutament necessàries per garantir la creació de
llocs de feina estable a les nostres illes.
Atès el fet que la promoció turística i la millora constant del
producte són dues eines imprescindibles en la pervivència d’un
model capaç de seguir garantint el compliment dels anteriors
objectius.
Atès el fet que tradicionalment el Govern d’Espanya ha
seguit un criteri absolutament contrari als interessos turístics de
les Illes Balears, basat a tractar per igual totes les comunitats
autònomes sense tenir en compte ni el pes específic de cada una
d’elles en el sector turístic estatal ni la dependència que del
turisme tenen cada una d’elles.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Ordre de Publicació
RGE núm. 8426/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tractament del trastorn per dèficit d'atenció amb
hiperactivitat, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa d'1 d'octubre del 2008).
RGE núm. 8521/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla específic de promoció per al turisme de
congressos, amb tramitació davant la Comissió de Turisme.
(Mesa d'1 d'octubre del 2008).
RGE núm. 8522/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla específic d'inspecció per a establiments
comercialitzats amb règim de tot inclòs, amb tramitació davant
la Comissió de Turisme. (Mesa d'1 d'octubre del 2008).
RGE núm. 8525/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a serveis de radioteràpia al nou hospital d'Eivissa,
amb tramitació davant la Comissió no permanent de Salut, pel
procediment d'urgència. (Mesa d'1 d'octubre del 2008).
Palma, a 1 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 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
El TDA-H és un trastorn de base neurobiològica. La
disfunció que causa el TDA-H ve donada per un desequilibri
entre dos neurotransmissors crebrals: la noradrenalina i la
dopamina, que afecten directament les àrees del cervell
responsables de l’autocontrol i de la inhibició del comportament
inadequat.

•
•
•

El TDA-H pot presentar-se de diferents formes:
Comportament impulsiu i manca de control motor (impulsiu
i hiperactiu).
Problemes d’atenció i aprenentatge.
Combinat (apareixen símptomes d’impulsivitat i inatenció).

Aquest trastorn moltes vegades apareix associat a altres
trastorns i/o problemes d’aprenentatge, els més freqüents són:
• Trastorns del llenguatge.
• Problemes perceptivomotors (deficient coordinació motora
i motricitat fina).
• Dificultat d’aprenentatge (baix rendiment escolar).
• Baixa competència social (mancança d’habilitats socials).
• Trastorn de conducta (negativista/desafiant).
• Trastorns d’afecte i ansietat (depressió, fòbies, trastorn
obsessiu-compulsiu, etc.).
• Tics i síndrome de Gilles de la Tourette.
És molt important determinar les causes dels problemes
d’aprenentatge o de comportament. Un diagnòstic correcte
aconseguirà que els suports que es donin a l’alumne siguin
adequats i efectius.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i trametre al Parlament, durant el present
període de sessions, un estudi sobre la complexitat dels
problemes de conducta que presenten els infants i els
adolescents, entre d’altres afectats pel trastorn per dèficit
d’atenció amb hiperactivitat (TDA-H) i, de manera específica,
sobre les necessitats educatives que generen i també de les
variables de trajectòria personal que hi poden incidir i de les
estratègies d’intervenció.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una mesa tècnica amb membres dels
departaments de Salut i d’Educació i les entitats que treballen en
el TDA-H, per contrastar perspectives i estratègies d’intervenció
i establir referents departamentals per als afectats.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar als plans de formació del personal dels
departaments de Salut i d’Educació el coneixement sobre la
naturalesa i els tractaments possibles del TDA-H. El
Departament d’Educació ha de garantir que aquesta formació
s’adreci al professorat i als professionals d’assessorament
psicopedagògic a partir del curs 2009-2010.
Palma, a 22 de setembre del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Exposició de motius

Aleshores, s’ha de tenir present que el diagnòstic de TDA-H
és difícil: es pot confondre fàcilment amb altres trastorns de
conducte i/o aprenentatge i també amb altres patologies.

Atesa la importància que té per al nostre turisme la
necessària diversificació de la nostra oferta com a element clau
per a la lluita contra l’estacionalitat turística.

Els nins i els joves afectats per TDA-H freqüentment tenen
problemes a l’escola. Se’ls pot ajudar a través de l’aplicació i la
posada en pràctica de mesures relativament simples, que els
portin per acabar les seves tasques, que evitin fer errades per
descuit i també que evitin el mal comportament que és
pertorbador per al mateix alumne i per als altres.

Atès el caràcter clarament estratègic del segment de turisme
de congressos i incentius, especialment pel seu efecte
dinamitzador de l’oferta complementària.

Aquestes mesures pretenen millorar l’ambient de l’aula i que
el mestre adopti formes d’ensenyament que ajudin a prevenir els
punts febles dels alumnes amb TDA-H i a potenciar els seus
punts forts, que també en tenen.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Atesa la circumstància que, en aquests moments, s’està en
fase de construcció i execució d’un seguit d’infraestructures que
han de ser claus en el futur més immediat d’aquest sector i entre
les que destaquen el Palau de Congressos de Palma de Mallorca
i el de Santa Eulàlia del Riu.
Atesa la necessitat de planificar amb certa antelació
l’entrada en funcionament d’aquestes infraestructures.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dissenyar en els propers mesos un pla específic
de màrqueting i promoció per al turisme de congressos, negocis
i convencions.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que de manera molt especial i en colAlaboració amb
la resta d’institucions o empreses concessionàries afectades,
elabori i apliqui un pla d’accions promocionals i de
comercialització que pugui garantir que les infraestructures del
Palau de Congressos de Palma de Mallorca i el de Santa Eulàlia
del Riu puguin estar en condicions de ser inaugurades amb un
posicionament clar dintre del sector i amb un calendari
d’esdeveniments que permetin la seva utilització i optimització
immediata.
Palma, a 22 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear i impulsar la implantació d’un segell
específic de qualitat per a les empreses que presten els seus
serveis en règim de tot inclòs.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa campanyes d’inspecció
específiques per als establiments que es comercialitzen amb la
modalitat del tot inclòs i a informar periòdicament el Parlament
del resultat d’aquestes campanyes.
Palma, a 22 de setembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de
Salut i li sigui aplicat el procediment d'urgència.

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 Turisme.

Motivació de la urgència
Atesa la preocupació dels ciutadans per la incorporació de
nous serveis i especialistes i la qualitat d'aquests en el nou
Hospital de l'illa d'Eivissa i l'ampli debat social sorgit, el Grup
Parlamentari Socialista en solAlicita el procediment d'urgència.

Exposició de motius

Exposició de motius

Atès que a la passada legislatura es va constituir un comitè
d’experts turístics amb representants designats a proposta de
totes les formacions polítiques amb la finalitat d’analitzar la
problemàtica derivada de la prestació de serveis d’allotjament
turístic en règim de tot inclòs.

El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la decisió del
Govern de les Illes Balears de construir un nou hospital a l’illa
d’Eivissa. L’aposta per aquesta gran infraestructura hospitalària
ja estava reflectida en els programes electorals que tots els
partits polítics presents a les eleccions locals i autonòmiques de
l’any 2007.

Atès que les tasques d’aquest comitè varen concloure amb
l’elaboració d’unes recomanacions que varen ser adoptades per
unanimitat en el seu si.
Atès que, entre d’altres recomanacions, destaquen la creació
i la implantació d’un segell específic de qualitat per a les
empreses que presten els seus serveis amb la modalitat de tot
inclòs, així com la convivència de dur a terme campanyes
específiques d’inspecció als establiments de tot inclòs, per tal de
garantir la qualitat dels serveis que presten als seus clients.
Per tots aquest 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 donar compliment a les recomanacions
formulades a l’anterior legislatura pel Comitè d’experts en
matèria turística sobre el tot inclòs.

La posada en marxa del nou hospital millorarà i ampliarà
l’atenció sanitària que des de la sanitat pública es dispensa als
ciutadans. La incorporació de nous serveis i especialitats haurà
de tenir una qualitat tècnica i assistencial excelAlent i amb una
àmplia garantia de continuïtat temporal.
La inclusió d’una unitat de radioteràpia dintre de la cartera
de serveis del nou hospital ha obert un ampli debat social i
obtingut un important suport ciutadà, al qual no podem ser
aliens els representants polítics.
El Defensor del Poble es va pronunciar sobre l’assumpte en
el seu informe de data 23 de juliol de 2008, núm. Expedient
08011648, en el que, en el marc de la construcció del nou
hospital d’Eivissa, s’insta la Conselleria de Salut i Consum de
les Illes Balears a “valorar la possibilitat d’una solució
arquitectònica que permeti, en el supòsit d’un futur increment
de les necessitats d’utilització dels serveis de radioteràpia, la
ubicació d’un servei d’aquestes característiques a l’hospital”.
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Per tot això, es presenta la següent
C)
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que es segueixin les recomanacions de l’informe del
Defensor del Poble i per tant, que el projecte del nou hospital de
Can Misses es doti d’una solució arquitectònica per ubicar-hi un
servei d’aquestes característiques a l’hospital, sempre que es
compleixin les condicions de qualitat i de seguretat
assistencials.
Palma, a 29 de setembre del 2008.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la pregunta RGE núm. 4375/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a conducció
d'aigua potable i de sanejament a la Mola (Formentera) (IV).
(BOPIB núm. 42 de 23 de maig del 2008).
Quins canvis ha proposat el Consell de Formentera en el
projecte per a la conducció d'aigua potable i de sanejament a
la Mola (Formentera)?
La modificació del traçat de la conducció d'aigua i
clavegueram des de la zona des Caló de Sant Agustí fins a la
Mola, suggerint com a possible alternativa els marges de la
carretera PM-820.
Palma, 29 de juliol del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
A la pregunta RGE núm. 4373/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a conducció
d'aigua potable i de sanejament a la Mola (Formentera) (II).
(BOPIB núm. 42 de 23 de maig del 2008).
Quin és el termini d'execució del projecte per a la
conducció d'aigua potable i de sanejament a la Mola
(Formentera)?
El vigent termini de finalització de les obres és el 31 de
maig del 2009.
Palma, 29 de juliol del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

D)
A la pregunta RGE núm. 4379/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a conducció
d'aigua potable i de sanejament a la Mola (Formentera) (VIII).
(BOPIB núm. 42 de 23 de maig del 2008).
Quantes persones es podran beneficiar del projecte per a
la conducció d'aigua potable i de sanejament a la Mola
(Formentera)?
Les del nucli urbà del Caló i de la Mola i els turistes
d'aquestes zones, que segons l'estimació del projecte són 5.561
persones.
Palma, 29 de juliol del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 4374/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a conducció
d'aigua potable i de sanejament a la Mola (Formentera) (III).
(BOPIB núm. 42 de 23 de maig del 2008).
En quina situació es troben actualment les obres del
projectes per a la conducció d'aigua potable i de sanejament
a la Mola (Formentera)?
A data d'avui s'han executat les obres de conducció d'aigua
potable i sanejament des de la dessaladora i depuradora
respectivament fins al camí de Sa Creu.
Palma, 29 de juliol del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
E)
A les preguntes RGE núm. 4509/08 i 4510/08, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relatives a
emissaris de les depuradores d'Eivissa i Formentera (I i II).
(BOPIB núm. 43 de 30 de maig del 2008).
En quin estat es troba la legalització dels emissaris de les
depuradores d'Eivissa i Formentera? Llistat detallat de les
actuacions de reforma i millora dels emissaris de les
depuradores d'Eivissa i Formentera.
1. Els emissaris submarins gestionats per l'Agència Balear de
l'Aigua a Eivissa i Formentera, així com l'estat de tramitació de
l'expedient de legalització, són els següents:
• Emissari Platja d'en Bossa. Situació punt sortida al mar:
Platja d'en Bossa; EDAR: Sant Jordi-Platja d'en Bossa;
import obres associades: 0,00; fase de tramitació: tramitació
ambiental.
• Emissari Sant Antoni. Situació punt sortida al mar: Caló de
s'Oli; EDAR: Sant Antoni; import obres associades:
3.486.293,39; fase de tramitació: informació pública.
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•

•

•

Emissari Santa Eulària. Situació punt sortida al mar: Sa
Caleta; EDAR: Santa Eulària; import obres associades:
1.561.354,54; fase de tramitació: tramitació ambiental.
Emissari Formentera. Situació punt sortida al mar: La
Savina; EDAR: Formentera; import obres associades:
285.183,67; fase de tramitació: tramitació ambiental.
Emissari Eivissa. Situació punt sortida al mar: Talamanca;
EDAR: Eivissa; import obres associades: executat tram
terrestre; fase de tramitació: Informació pública.
Import total: 5.332.831,60.

2. Les actuacions de reforma i millora dels emissaris de les
depuradores d'Eivissa i Formentera realitzades els darrers dos
anys han estat les següents:
• Emissari Formentera. Situació punt sortida al mar: port de
la Savina; EDAR: Formentera; concepte actuació: obres
emissari Formentera; import: 28.700,00; data adjudicació:
27-03-06.
• Emissari Santa Eulària. Situació punt sortida al mar: Sa
Caleta; EDAR: Santa Eulària; concepte actuació: desembús
emissari Santa Eulària; import: 11.980,00; data adjudicació:
27-03-06.
• Emissari Can Bossa. Situació punt sortida al mar: Platja d'en
Bossa; EDAR: Sant Jordi-Platja d'en Bossa; concepte
actuació: reparació emissari Platja d'en Bossa; import:
14.710,00; data adjudicació: 08-06-06.
• Emissari Formentera. Situació punt sortida al mar: port de
la Savina; EDAR: Formentera; concepte actuació: reparació
juntes emissari La Savina; import: 29.600,00; data
adjudicació: 29-11-07.
• Emissari Formentera. Situació punt sortida al mar: port de
la Savina; EDAR: Formentera; concepte actuació: renovació
ancoratges La Savina; import: 29.650,00; data adjudicació:
20-12-07.
• Emissari Formentera. Situació punt sortida al mar: port de
la Savina; EDAR: Formentera; concepte actuació:
substitució tram emissari submarí; import: 29.845,00; data
adjudicació: 04-02-08.
Import total: 144.485.
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Ordre de Publicació

G)
A la pregunta RGE núm. 4972/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a parc natural
de Ses Salines de Formentera. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny
del 2008).
Quin és el procediment i en quina llei s'han basat per
adjudicar la gestió de determinats serveis del parc natural de
Ses Salines de Formentera conjuntament amb el Consell de
Formentera a l'empresa IBIFOR?
Espais de Natura Balear (Conselleria de Medi Ambient) no
han intervingut en l'adjudicació de serveis dins el parc natural
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera a l'empresa IBIFOR.
Palma, 28 de juliol del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 5516/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de l'IBANAT a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de
juliol del 2008).
Visites del gerent de l'IBANAT a Formentera en aquesta
legislatura i agenda.
Les visites del gerent de l'IBANAT a Formentera són les
següents:
• Durant l'any 2007 el gerent va realitzar una visita a
Formentera als treballadors de l'IBANAT, així com també
va visitar les obres que es realitzen i les repoblacions de Cap
de Barbaria.
• El mes de març del 2008 el gerent va anar a visitar les obres
que l'Institut realitza a la finca de Can Marroig.
Palma, 31 de juliol del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)

I)

A la pregunta RGE núm. 4967/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a centre
d'interpretació de Can Marroig. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny
del 2008).

A la pregunta RGE núm. 5517/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent d'Espais de Natura Balear a Formentera. (BOPIB núm.
47 de 4 de juliol del 2008).

Quan es posarà en funcionament el centre d'interpretació
de Can Marroig de Formentera?

Visites del gerent d'Espais de Natura Balear a Formentera
en aquesta legislatura i agenda.

Una vegada acabades les obres per part de l'ABAQUA i es
posi a disposició de la Direcció General de Biodiversitat es
complimentarà amb els equipaments necessaris d'acord amb la
legislació vigent.

Una sola visita a la fira de medi ambient de Formentera, al
Posidònia Festival el 22 de maig d'enguany.

Palma, 4 de juliol del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Palma, 28 de juliol del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

càrrecs i les notícies aparegudes als mitjans de comunicació en
relació amb el possible cessament del conseller de Turisme.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 8523/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Mobilitat o Ordenació del Territori.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'octubre del 2008, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, davant la
Comissió d'Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre
diversos projectes de transport: situació del conveni ferroviari,
del conveni de tramvia de Palma i dels convenis de transport
públic per a Menorca, Eivissa i Formentera i sobre els traçats de
les prolongacions ferroviàries a Alcúdia, Cala Rajada i tramvia
de Palma.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears en
sessió del mateix dia n'adopta, conformement amb l'establert a
l'article 176 del Reglament de la Cambra, acord negatiu.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució a la Comissió d'Ordenació Territorial.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'octubre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8524/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual es
comunica que l'Hble. Sr. Josep Juan i Cardona substituirà
l'Hble. Sra. Catalina Palau i Costa a la Comissió d'Ordenació
Territorial.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 7717/08 i 7718/08.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'octubre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8527/08,
presentat per la diputada Hble. Sra. Carme Castro i Gandasegui,
del Grup Parlamentari Popular, i acceptà la retirada de les dues
preguntes esmentades, relatives a situació i a valoració del
funcionament dels serveis d'urgències de l'Hospital de Can
Misses, a contestar davant la Comissió no permanent de Salut
(BOPIB núm. 50, de 5 de setembre d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Escrit RGE núm. 8502/08, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, de solAlicitud de reunió urgent de la Junta de
Portaveus per tal que acordi la compareixença del president
del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la Cambra.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'octubre del 2008, admet a tràmit l'escrit esmentat, de
solAlicitud de reunió urgent de la Junta de Portaveus per tal que
acordi la compareixença del president del Govern de les Illes
Balears davant el Ple de la Cambra, per tal d'informar sobre la
crisi institucional produïda pels cessaments de diversos alts

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 53, de 26 de setembre
del 2008.
- Pàg. 1597 i 1602. Ple del Parlament. Textos aprovats.
Resolucions derivades de proposicions no de llei. Apartat A)
On diu: RGE núm. 2457/08, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 2457/07, ...
- Pàg. 1599 i 1606. Comissions Parlament. Textos rebutjats.
Proposicions no de llei. Apartat A)
On diu: RGE núm. 2505/08, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 3505/08, ...
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