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I) RGE núm. 1866/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reestructuració dels centres de menors.
3114
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J) RGE núm. 1867/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
del pis de desinternament.
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K) RGE núm. 1868/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a menors
allotjats al pis de desinternament.
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L) RGE núm. 496/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a tipus de producció ramadera afectada per la contaminació.
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M) RGE núm. 1055/05 i 1056/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relatives a Pla director d'economia social i als continguts del Pla director d'economia social, respectivament.
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N) RGE núm. 1057/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a desenvolupament de la Llei de cooperatives.
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O) RGE núm. 1058/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a empreses d'inserció social.
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2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) RGE núm. 705/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consell audiovisual de les Illes Balears.
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B) RGE núm. 1841/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a elaboració d'un pla estratègic per implantar software a les
institucions de la comunitat.
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2.4. COMPAREIXENCES
A) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum, davant la Comissió no permanent de Salut, sobre la reestructuració
funcional de l'hospital Son Llàtzer (RGE núm. 5871/04).
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B) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, davant la Comissió d'Ordenació Territorial,
sobre la possibilitat i l'oportunitat que les Illes Balears participin en la gestió dels aeroports (RGE núm. 1473/05).
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2.5. INFORMACIÓ
A) Tramitació de la Memòria d'activitats del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears corresponent a l'any 2003 (RGE núm.
9007/04).
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B) Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1517/05.

3116

C) Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1606/05, 1607/05, 1608/05 i 1609/05.
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D) Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 4232/04, de drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
A) RGE núm. 3261/05, del Grup Parlamentari Socialista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 8658/04, relativa a política general
de televisió digital terrestre.
3116

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 3111/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
reingressos hospitalitzats a Son Llàtzer.
3119
B) RGE núm. 3116/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
partida pressupostària del polisportiu d'Es Castell.
3119
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C) RGE núm. 3117/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
calendari d'inversions del polisportiu d'Es Castell.
3119
D) RGE núm. 3118/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
inversions als polisportius municipals.
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E) RGE núm. 3119/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
inversió al polisportiu d'Es Castell.
3119
F) RGE núm. 3120/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a projectes EQUAL.
3119
G) RGE núm. 3121/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a despesa dels projectes EQUAL.
3120
H) RGE núm. 3122/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a finançament dels projectes EQUAL.
3120
I) RGE núm. 3177/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs
d'adjudicació d'obres del nou hospital de referència.
3120
J) RGE núm. 3178/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions
sobre la venda d'alcohol.
3120
K) RGE núm. 3217/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
increment dels professionals sanitaris d'atenció primària.
3120
L) RGE núm. 3218/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
gestió primària a serveis de Son Espases.
3120
M) RGE núm. 3219/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
desplaçament dels ciutadans de Formentera a Eivissa per tràmits administratius.
3120
N) RGE núm. 3220/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
despeses d'allotjament dels pacients de Formentera.
3121
O) RGE núm. 3221/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
equiparació mitjana estatal dels llits hospitalaris.
3121
P) RGE núm. 3222/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a ús
racional de medicaments.
3121
Q) RGE núm. 3267/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
3121
solAlicituds de renda mínima d'inserció.
R) RGE núm. 3268/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titular
de renda mínima d'inserció.
3121
S) RGE núm. 3269/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris de renda mínima d'inserció.
3121
T) RGE núm. 3270/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantitats econòmiques en concepte de renda mínima d'inserció.
3121
U) RGE núm. 3271/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris
de distribució de renda mínima d'inserció.
3121
V) RGE núm. 3272/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris interins
de la Conselleria de Medi Ambient.
3122
X) RGE núm. 3273/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors de la
Conselleria de Medi Ambient.
3122
Y) RGE núm. 3274/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones contractades
per la Conselleria de Medi Ambient.
3122
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Z) RGE núm. 3275/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones contractades
per l'IBASAN.
3122
AA) RGE núm. 3276/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
contractades per l'IBAEN.
3122
AB) RGE núm. 3277/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
contractades per l'IBANAT.
3122
AC) RGE núm. 3278/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
contractades pel Consorci d'aigües de la badia de Palma.
3122
AD) RGE núm. 3279/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'impost de
successions i donacions del 2007.
3123
AE) RGE núm. 3280/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a queixes i/o
reclamacions pel funcionament de la pàgina web referent a tributs.
3123
AF) RGE núm. 3281/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a queixes i/o
reclamacions pel funcionament de la pàgina web.
3123
AG) RGE núm. 3282/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suprimir el
pagament de l'impost de successions de pares a fills.
3123
AH) RGE núm. 3283/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cedir la
negociació de competències.
3123
AI) RGE núm. 3284/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cedir educació
i sanitat.
3123
AJ) RGE núm. 3285/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de les
queixes al Defensor del Poble.
3123
AK) RGE núm. 3286/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig de la
3124
colAlaboració de la Policia Local.
AL) RGE núm. 3287/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a negociació amb
els sindicats de la Policia Local.
3124
AM) RGE núm. 3288/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit crònic
de la justícia.
3124
AN) RGE núm. 3289/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons públics a
tractaments sanitaris privats.
3124
AO) RGE núm. 3290/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motius del judici
de faltes 202/04 del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Manacor.
3124
AP) RGE núm. 3291/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infraestructures
sanitàries iniciades l'any 2005.
3124
AQ) RGE núm. 3292/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost i estat
d'execució dels hospitals públics.
3124
AR) RGE núm. 3293/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost i estat
d'execució de les àrees d'atenció primària.
3125

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 3223/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions ambientals de la targeta verda.
3125
B) RGE núm. 3399/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
habitacions individuals a la sanitat pública.
3125
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C) RGE núm. 3401/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració del
nou conveni de carreteres.
3126
D) RGE núm. 3402/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a negociació del nou
conveni de carreteres.
3126
E) RGE núm. 3403/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament de l'obra
del nou accés a l'aeroport d'Eivissa.
3126
F) RGE núm. 3404/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Iniciativa Comunitària EQUAL.
3126
G) RGE núm. 3406/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a organigrama de l'Agència Balear de l'Aigua.
3126
H) RGE núm. 3407/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de la
"reunió sectorial" d'agricultura celebrada a Palma.
3126
I) RGE núm. 3408/05, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria
de ports que estaran finalitzades abans de l'estiu del 2005.
3126
J) RGE núm. 3409/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
matèria d'habitatge protegit.
3127
K) RGE núm. 3410/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció
dels productes amb denominació d'origen entre la població escolar.
3127
L) RGE núm. 3411/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
a una major humanització de l'atenció sanitària.
3127
M) RGE núm. 3412/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de millora
a l'hospital Joan March.
3127

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3294/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de prestacions
socials bàsiques.
3128
B) RGE núm. 3295/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
promoció del compliment de la legislació en matèria de prevenció de salut laboral.
3128
C) RGE núm. 3296/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
corporacions locals beneficiades per les mesures de formació o prevenció de riscos laborals.
3129
D) RGE núm. 3297/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
empreses beneficiades per les mesures de formació o prevenció de riscos laborals.
3129
E) RGE núm. 3298/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
per finançar serveis mancomunats de prevenció de riscos laborals.
3129
F) RGE núm. 3299/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
de compliment de la legislació de prevenció i riscos de salut laboral.
3129
G) RGE núm. 3300/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes EQUAL.
3129
H) RGE núm. 3301/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes EQUAL II.
3129
I) RGE núm. 3302/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
EQUAL III.
3129
J) RGE núm. 3303/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
EQUAL IV.
3130
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K) RGE núm. 3304/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes EQUAL V.
3130
L) RGE núm. 3305/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes EQUAL VI.
3130
M) RGE núm. 3306/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
viabilitat econòmic i financer de la targeta verda.
3130
N) RGE núm. 3307/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contactes
amb empreses de lloguer de cotxes pel que fa a la targeta verda.
3130
O) RGE núm. 3308/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contactes
amb discoteques pel que fa a la targeta verda.
3130
P) RGE núm. 3309/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge
de reinversió de la targeta verda.
3130
Q) RGE núm. 3310/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge
de reinversió de la targeta verda a cada illa.
3131
R) RGE núm. 3311/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió de
vendes de targeta verda.
3131
S) RGE núm. 3312/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beneficis per
a les empreses que s'adhereixen a la targeta verda.
3131
T) RGE núm. 3313/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs de
direcció hotelera a Eivissa.
3131
U) RGE núm. 3314/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs
d'hostaleria a Eivissa.
3131
V) RGE núm. 3315/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística.
3131

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3263/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a observatori del sexisme en la publicitat d'ofertes de treball.
3132
B) RGE núm. 3329/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a manteniment de CP Sa Graduada (Eivissa) en el
seu emplaçament actual.
3132

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A les preguntes RGE núm. 200/05 i 201/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a necessitats
previstes de maquinària per al metro i a adquisició de la maquinària del metro, respectivament.
3133
B) A les preguntes RGE núm. 1663/05 i 1664/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a excuses a
les respostes a preguntes dels diputats i a respostes a preguntes dels diputats.
3133
C) A la pregunta RGE núm. 4096/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a ordres d'hospitals.
3133
D) A la pregunta RGE núm. 8946/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a termini per presentar
3134
alAlegacions a l'adjudicació de la televisió digital.
E) A la pregunta RGE núm. 8947/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a rebuig de les alAlegacions
a les concessions de televisió digital.
3134
F) A la pregunta RGE núm. 8949/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a decisió de l'adjudicació
de concessions de la televisió digital.
3134
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G) A la pregunta RGE núm. 8951/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a informe jurídic que
garanteix el procés d'adjudicació de les concessions de televisió digital.
3135
H) A la pregunta RGE núm. 179/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a descripció dels
objectius dels contractes de més de 30.000 euros signats per la Conselleria d'Obres Públiques.
3135
I) A la pregunta RGE núm. 179/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a descripció dels
objectius dels contractes de més de 30.000 euros signats per la Conselleria d'Obres Públiques relatius a infraestructures viàries.
3135
J) A la pregunta RGE núm. 1023/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a dietes percebudes per
la Direcció General d'Esports.
3135
K) A la pregunta RGE núm. 1024/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a viatges durant el 2004
del director general d'Esports.
3135
L) A la pregunta RGE núm. 1275/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a informació sobre
l'opció de compra del local de l'IBAVI a Artà.
3136
M) A la pregunta RGE núm. 1276/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a signatura de l'opció
de compra del local de l'IBAVI a Artà.
3136
N) A la pregunta RGE núm. 1598/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a laboratori del port d'Andratx.
3136
O) A la pregunta RGE núm. 1599/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a funcions assignades al laboratori
del port d'Andratx.
3136
P) A la pregunta RGE núm. 1600/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subhasta electrònica a la llotja.
3136
Q) A la pregunta RGE núm. 1631/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a reunió amb
representants d'Iberdrola.
3136
R) A la pregunta RGE núm. 1652/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a unitats de 0-3 anys a
Mallorca.
3136
S) A la pregunta RGE núm. 1653/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a unitats de 0-3 anys a
Eivissa-Formentera.
3137
T) A la pregunta RGE núm. 1654/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a unitats de 0-3 anys a
Menorca.
3137
U) A la pregunta RGE núm. 2001/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a estudis economicofinancers
dels projectes de reforma de les carreteres d'Eivissa-Sant Antoni i Eivissa-aeroport.
3137
V) A la pregunta RGE núm. 2083/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a ajuntaments que han
cedit sòl per a habitatges protegits.
3137
X) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6369/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, relativa a disseny dels nous cotxes de la policia local.
3137
Y) A la pregunta RGE núm. 6518/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme Garcia i Querol, relativa a pla de
programes d'increment de l'eficiència a l'enllumenat urbà.
3137
Z) A la pregunta RGE núm. 7135/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost de les proves
d'aptitud per a policia local.
3137
AA) A la pregunta RGE núm. 8645/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvencions als establiments
comercials.
3138
AB) A les preguntes RGE núm. 1636/05, 1637/05, 1638/05, 1639/05, 1640/05 i 1641/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, relatives a ocupació en els sectors industrials del moble, del paper, de la metalAlúrgia, de la fabricació d'equipament
i instruments de precisió i en el sector industrial, respectivament, en els anys 2003 i 2004.
3138
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AC) A les preguntes RGE núm. 1660/05, 1661/05 i 1662/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives
a despesa en publicitat institucional a mitjans de comunicació de Mallorca, d'Eivissa i Formentera i de Menorca, respectivament.
3138
AD) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6385/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Josep Diéguez i Seguí, relativa a compres a la "Tienda del Espía".
3138
AE) A la pregunta RGE núm. 8826/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a pla sanitari per a
immigrants.
3138
AF) A la pregunta RGE núm. 8509/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a regulació de la
3139
instalAlació d'antenes de telefonia mòbil.
AG) A la pregunta RGE núm. 169/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a desaparició de Majórica.
3139
AH) A les preguntes RGE núm. 177/05 i 182/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a
contractistes que han signat contractes de més de 30.000 euros amb la Conselleria d'Obres Públiques relatius a infraestructures ferroviàries
i a descripció dels objectius dels contractes de més de 30.000 euros signats per la Conselleria d'Obres Públiques relatius a infraestructures
ferroviàries, respectivament.
3139
AI) A la pregunta RGE núm. 251/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a pressupost per a la
recuperació del vivot.
3139
AJ) A la pregunta RGE núm. 273/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a pressupost i partida
pressupostària per a les societats de caçadors.
3139
AK) A la pregunta RGE núm. 769/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a plans d'autoprotecció
registrats.
3139
AL) A la pregunta RGE núm. 773/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a data de remissió
dels plans d'autoprotecció.
3140
AM) A la pregunta RGE núm. 774/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a plans
d'autoprotecció del 2004.
3140
AN) A la pregunta RGE núm. 2213/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferència sanitària
deficitària.
3140
AO) A la pregunta RGE núm. 2228/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvencions pels mals
ocasionats per temporals.
3140
AP) A la pregunta RGE núm. 9027/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a seu de la
delegació de l'IDI d'Inca.
3140
AQ) A la pregunta RGE núm. 9028/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a contracte del
Sr. Rafel Torres Gómez.
3140
AR) A la pregunta RGE núm. 1222/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a durada del
viatge a l'Índia de la consellera de Presidència.
3140
AS) A les preguntes RGE núm. 2218/05, 2219/05, 2220/05, 2221/05 i 2222/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, relatives a demandes contencioso-administratives per responsabilitat patrimonial, per responsabilitat patrimonial en matèria
sanitària, en matèria de transports, en matèria d'educació i per mal funcionament dels serveis públics, respectivament.
3141
AT) A la pregunta RGE núm. 2223/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a causes penals on s'ha
personat el Govern.
3141

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 3210/05, del Grup Parlamentari Popular, de la Directora Territorial de Ràdio i Televisió Espanyola.

5. CORRECCIÓ ERRATES

3141
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A) Correcció errates BOPIB núm. 68.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 12 d'abril del
2005, s'aprovà la Llei de protecció del medi nocturn de les Illes
Balears.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
LLEI DE PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN DE
LES ILLES BALEARS
Exposició de motius
La llum ha acompanyat a l’home en totes les seves activitats,
és sinònim de vida i facilita la comunicació amb l’entorn
immediat. La llum ens fa reconèixer els nostres éssers més
propers i els nostres espais habituals, però també ens permet
descobrir nous indrets i admirar la bellesa en sentit ampli.
Per assolir el manteniment de l’activitat i la vida als nostres
espais, cal prolongar la llum molt més enllà de la generositat de
la natura. Cal fer-ho sense sorolls ni estridències; amb un pacte
entre dia i nit, ciutat i ciutadà, home i natura. Durant els últims
anys, s’ha intentat cobrir aquestes necessitats d’una manera molt
accelerada, com amb qualsevol transformació intensa i ràpida,
hem produït unes conseqüències difícilment previsibles en un
inici: el consum energètic elevat a causa de dissenys no ajustats
a les necessitats reals; l’emissió de resplendor cap el cel; les
enormes quantitats de matèries primeres que requisem a la
natura... Entre aquestes cal esmentar la pèrdua de la
contemplació del cel estrellat, el qual des de temps immemorial
forma part del nostre patrimoni cultural.
A la comunitat autònoma de les Illes Balears, el fet propi de
la insularitat, la limitació del territori, la dependència quasi total
de l’exterior en recursos energètics i les previsions d’increment
del consum de l’energia agreugen encara més aquest problema
i, per tant, és necessari conscienciar i mentalitzar la societat
balear sobre la importància d’aplicar mesures que permetin
reduir els consums energètics mitjançant la sensibilització cap
a l’estalvi energètic.
Així, en execució de les competències previstes sobretot, en
l’article 11, apartat 7 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, establint mesures addicionals de protecció del medi
ambient, i en l’article 10, apartat 3 del mateix text, regulant en
matèria d’ordenació del territori, urbanisme i habitatge, es
procedeix a regular les condicions que han de complir les
instalAlacions d’enllumenat exterior a la nostra comunitat
autònoma.
Aquesta regulació no pot obviar que la configuració de
l’arxipèlag facilita que cada una de les illes majors dugui a
terme l’ordenació del seu territori de manera autònoma a través
de les institucions pròpies, atenent també així els fets

diferencials que caracteritzen cada una d’elles, singularment i
principal per a Menorca en la seva consideració de Reserva de
la Biosfera, per a Mallorca en la Serra de Tramuntana i en
l’existència de l’Observatori Astronòmic de Mallorca a Costitx
i per a Eivissa i Formentera en els Amunts i en els 48 illots que
conformen les Pitiüses. Tampoc no es pot oblidar per a cada illa
la diferenciació entre zones turístiques i la resta.
Per tant, aquesta ordenació es fa seguint el principi de
màxima proximitat als ciutadans, que com a criteri rector de
l’exercici de les competències públiques a l’àmbit de les Illes
Balears, implica, dins el procés actual de redistribució dels
camps d’actuació dels ens administratius, i en concordança amb
les prescripcions de l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia i de la
Llei 8/2000, dels consells insulars, l’atribució als consells
insulars de la funció reglamentària externa, l’executiva i la
gestió en la matèria regulada en aquesta llei i, en concret, atesa
la forta implicació de diversos preceptes envers l’ordenació
territorial, matèria en la qual l’elaboració i aprovació dels plans
territorials insulars ja ha estat traspassada als consells insulars
mitjançant la Llei 2/2001, s’ha considerat oportú fer possible
que, en absència de desenvolupament reglamentari, siguin els
esmentats plans territorials insulars els que desenvolupin els
referits preceptes.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
És objecte d’aquesta llei la regulació de les instalAlacions i
els aparells d’enllumenament exterior i interior, pel que fa a la
contaminació lumínica que poden produir i a la seva eficiència
energètica. Es tracta d’establir les condicions que han de
complir les noves instalAlacions d’enllumenat exterior, tant
públiques com privades, situades a la comunitat autònoma de
les Illes Balears, així com les mesures correctores a aplicar a les
instalAlacions existents inadequades, amb la finalitat de millorar
la protecció del medi ambient mitjançant un ús eficient i
racional de l’energia que consumeixen i la reducció de la
brillantor lluminosa nocturna, sense perjudici de la seguretat que
ha de proporcionar l’enllumenat als vianants, vehicles i
propietats.
Article 2
Finalitats
Aquesta llei té com a finalitats:
a) Mantenir el màxim possible les condicions naturals de les
hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels
ecosistemes en general.
b) Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors
i interiors mitjançant l’estalvi d’energia, sens minva de la
seguretat.
c) Evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic i, en tot cas,
minimitzar-ne les molèsties i les perjudicis.
d) Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en
la visió del cel.
Article 3
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Exempcions d’aplicació
1. Estan exempts del compliment de les obligacions fixades per
la present llei, en els supòsits i amb l’abast que sigui fixat per
via reglamentària:
a) Els aeroports i ports d’interès general de l’Estat i les
instalAlacions ferroviàries.

i) Enllumenat exterior d’edificis: el de les superfícies que,
tot i formar part d’una finca de propietat privada, són
externes a les edificacions.
j) Enllumenat exterior d’equipaments: el de les superfícies
que, tot i formar part d’un equipament, públic o privat, són
externes a les edificacions.
Capítol II
Règim regulador dels enllumenats

b) Les instalAlacions de les forces i els cossos de seguretat i
les instalAlacions de caràcter militar.
c) Els vehicles a motor.
d) En general, les infraestructures la ilAluminació de les
quals estigui regulada per normes destinades a garantir la
seguretat de la ciutadania.
2. No obstant això, en els casos d’exempció el Govern de les
Illes Balears o, en el seu cas, els consells insulars promouran,
mitjançant convenis de colAlaboració amb els organismes
responsables, la consecució del major nombre possible de les
finalitats de la present llei que siguin compatibles amb
l’activitat dels referits àmbits.
3. S’exclou de l’àmbit d’aplicació de la present llei la llum
produïda per combustió en el marc d’una activitat sotmesa a
autorització administrativa o a altres formes de control
administratiu si no té finalitat d’ilAluminació.
Article 4
Definicions
1. Als efectes d’aquesta llei, s’aplicaran els conceptes recollits,
en cada moment, en el Vocabulari Electrònic Internacional
elaborat per la Comissió Internacional de la IlAluminació, en la
part relativa a la luminotècnia.
2. També als efectes d’aquesta llei, i quant a l’ús a què és
destinat l’enllumenat, s’entén per:
a) Enllumenat exterior viari: el de les superfícies destinades
al trànsit de vehicles.
b) Enllumenat exterior per a vianants: el de les superfícies
destinades al pas de persones.
c) Enllumenat exterior viari i per a vianants: el de les
superfícies destinades al trànsit de vehicles i al pas de
persones.
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Article 5
Zonificació
1. Per a l’aplicació d’aquesta llei, el territori s’ha de dividir en
zones, en funció de la vulnerabilitat a la contaminació lumínica.
2. La divisió del territori en zones s’ha d’establir per via
reglamentària i s’ha d’ajustar a la zonificació següent:
a) Zona E1: àrees incloses a la Llei 1/1991, d’espais naturals
o a àmbits territorials que hagin d’ésser objecte d’una
protecció especial, per raó de llurs característiques naturals
o de llur valor astronòmic especial, en les quals només es
pot admetre una brillantor mínima.
b) Zona E2: àrees incloses en àmbits territorials que només
admeten una brillantor reduïda.
c) Zona E3: àrees incloses en àmbits territorials que admeten
una brillantor mitjana.
d) Zona E4: àrees incloses en àmbits territorials que
admeten una brillantor alta.
e) Punts de referència: punts pròxims a les àrees de valor
astronòmic o natural especial incloses en la E1, per a
cadascun dels quals cal establir una regulació específica en
funció de la distància a què es trobin de l’àrea en qüestió.
3. Els ajuntaments poden establir una zonificació pròpia en llur
terme municipal, sempre que no disminueixi el nivell de
protecció aprovat en virtut de l’apartat 2, llevat que hi concorrin
causes justificades, d’acord amb el que sigui regulat per
reglament.
Article 6
Limitacions i prohibicions

d) Enllumenat exterior ornamental: el de les superfícies
enllumenades amb objectius estètics.

1. El flux d’hemisferi superior instalAlat aplicable a zones
establertes en virtut de l’article 5 s’ha de regular per via
reglamentària, per a cadascun dels usos especificats per l’article
4.2 i per a qualsevol altre ús que sigui determinat per reglament.

e) Enllumenat exterior industrial: el de les superfícies
destinades a una activitat industrial.
f) Enllumenat exterior comercial i publicitari: el de les
superfícies destinades a una activitat comercial o
publicitària.

2. Els nivells màxims de llum per a cadascun dels usos
especificats per l’article 4.2 s’han d’establir per via
reglamentària, tenint en compte les recomanacions
internacionals, amb mecanismes que en permetin l’adequació en
cas de modificació de les esmentades recomanacions.

g) Enllumenat exterior esportiu i recreatiu: el de les
superfícies destinades a una activitat esportiva o recreativa.

3. Els projectes d’instalAlació d’enllumenats que hagin de
funcionar en horari nocturn han d’anar acompanyats d’una
memòria que en justifiqui la necessitat.

h) Enllumenat exterior de seguretat: el de les superfícies que
cal vigilar i controlar.
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4. Els nivells màxims de llum establerts en virtut de l’apartat 2
també són aplicables als enllumenats interiors, si produeixen
intrusió lumínica cap a l’exterior.

5. D’acord amb criteris d’estalvi energètic, s’ha de prioritzar en
els enllumenats exteriors la utilització preferent de làmpades de
vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP).

5. Es prohibeixen:

Aquestes làmpades han de substituir les làmpades de vapor
de mercuri en els processos de renovació de la l’enllumenat
públic, que han de tendir a la reducció de la potència instalAlada.

a) Les lluminàries amb un flux d’hemisferi superior que
superi el 25% de l’emès, llevat d’ilAluminacions d’un interès
especial, d’acord amb el determinat per via reglamentària.
b) Les fonts de llum que, mitjançant projectors
convencionals o làsers, emetin per damunt del pla
horitzontal, llevat que ilAluminin elements d’un especial
interès històric, d’acord amb el que sigui determinat per via
reglamentària.

Article 8
Característiques fotomètriques dels paviments

c) Els artefactes i dispositius aeris de publicitat nocturna.

1. Sempre que les característiques constructives, composició i
sistema d’execució resultin idonis respecte a la textura,
resistència a l’esllavissament, drenatge de la superfície, etcètera,
a les calçades de les vies de trànsit es recomana utilitzar
paviments les característiques i propietats reflectants dels quals
resultin adequades per a les instalAlacions d’enllumenat públic.

d) L’enllumenament de grans extensions de platja o de
costa, excepte per raons de seguretat, en cas d’emergència
o en els casos que sigui determinat per via reglamentària, en
atenció als usos de l’enllumenat.

2. En conseqüència, sempre que resulti factible, a les calçades
de les vies de trànsit es recomana implantar paviments amb un
coeficient de luminància mitjà o grau de lluminositat el més
elevat possible i amb factor especular que sigui baix.

e) L’enllumenament d’instalAlacions a manca de la memòria
justificativa que exigeix l’apartat 3.

Article 9
Règim estacional i horari d’usos de l’enllumenat

Article 7
Característiques de les instalAlacions i els aparells
d’enllumenament
1. Les instalAlacions i els aparells d’enllumenament s’han de
dissenyar i instalAlar de manera que es previngui la
contaminació lumínica i s’afavoreixi l’estalvi, l’ús adequat i
l’aprofitament de l’energia, i han de comptar amb els
components necessaris per a aquest fi.
2. S’han d’establir per via reglamentària les prescripcions
aplicables als aparells d’enllumenament, en funció, si escau, de
les zones establertes d’acord amb l’article 5 i dels nivells
màxims fixats d’acord amb l’article 6, especialment pel que fa
a:
a) La inclinació i la direcció dels llums, les característiques
del tancament i la necessitat d’apantallar-los per evitar
valors excessius de flux d’hemisferi superior instalAlat,
d’enllumenament o d’intrusió lumínica.

1. Durant les hores d’absència de llum natural, s’han d’encendre
tan sols les instalAlacions l’emissió de les quals estigui
relacionada amb els següents motius:
a) Per raons de seguretat.
b) Per ilAluminar carrers, camins, vials, llocs de pas i, mentre
siguin destinades a aquest ús, zones d’equipament i
d’aparcament.
c) Per a usos comercials, industrials, agrícoles, esportius o
recreatius, durant el temps d’activitat.
d) Per altres motius justificats, que s’han de determinar per
via reglamentària i s’han d’haver especificat a la memòria
justificativa que exigeix l’article 6.3.
2. L’enllumenat de carrers i vials es reduirà, per disminució del
flux emès per les fonts de llum, a determinades hores de la nit
en les que l’activitat ciutadana i la intensitat del trànsit
disminueixen sensiblement.

b) El tipus de làmpades que cal utilitzar o d’ús preferent.
c) Els sistemes de regulació del flux lluminós en horaris
d’enllumenat restringit, si s’escau.
3. Els aparells d’enllumenament exterior que, de conformitat
amb el que disposen els apartats 1 i 2, compleixen els requisits
exigits pel que fa als components, el disseny, la instalAlació,
l’angle d’implantació respecte a l’horitzontal i l’eficiència
energètica, poden acreditar mitjançant un distintiu homologat
llur qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar
energia.
4. S’han d’adoptar els programes de manteniment necessaris per
a la conservació permanent de les característiques de les
instalAlacions i els aparells d’enllumenament.

3. Els ajuntaments han de regular un règim propi d’enllumenat
per als esdeveniments nocturns singulars, festius, ferials,
esportius o culturals a l’aire lliure, que ha de compatibilitzar la
prevenció de la contaminació lumínica i l’estalvi energètic amb
les necessitats derivades dels esdeveniments esmentats.
4. Els criteris generals del règim estacional i horari d’usos de
l’enllumenat exterior s’han de regular per via reglamentària. La
regulació ha de tenir en compte les especificitats a què fan
referència els apartats 1, 2 i 3 i ha de fixar els condicionants
aplicables a la ilAluminació en horari d’ilAluminació restringida
de monuments o d’altres elements o zones d’un interès cultural,
històric o turístic especial.
5. El que estableix el present article també és aplicable als
enllumenats interiors, tant als de propietat pública com als de
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propietat privada, si produeixen intrusió lumínica cap a
l’exterior.
Capítol III
Actuacions de les administracions públiques
Article 10
Obligacions de les administracions públiques
Les administracions públiques, en l’àmbit de
competències, compliran i faran complir el següent:

llurs

a) Els enllumenats distribuiran la llum de la manera més
efectiva, eficient i menys contaminant i utilitzaran la quantitat
mínima de llum per satisfer els criteris d’enllumenament.
b) Els llums utilitzats seran tancats o apantallats, d’acord amb
el que estableixen els articles 6 i 7.
c) Els enllumenat exteriors que s’instalAlin preferentment tindran
acreditada llur qualitat per evitar la contaminació lumínica i
estalviar energia, d’acord amb el que estableix l’article 7.3 i la
mantindran al llarg del temps de la seva vida útil.
d) Els components dels enllumenats s’ajustaran adequadament
a les característiques dels usos i de la zona enllumenada i
emetran preferentment en la zona de l’espectre visible de
longitud d’ona llarga.
e) Els enllumenats de carrers i vials reduiran el flux a les hores
en què l’activitat de la ciutat i la intensitat de trànsit disminueix
sensiblement, sense que per això es menystingui la seguretat.
f) Els enllumenats estaran connectats només quan calgui,
mitjançant temporitzadors, si escau.
g) Els enllumenats es mantindran apagats en horari
d’enllumenat restringit, quan no siguin necessaris.
h) Les instalAlacions i els aparells d’enllumenament seran
sotmesos al manteniment adequat per a la conservació
permanent de llurs característiques.
Article 11
Règim d’intervenció de l’Administració
1. Les característiques dels enllumenats exteriors, ajustades a les
disposicions d’aquesta llei i de la normativa que la desenvolupi,
s’han de fer constar en els projectes tècnics en base als quals es
fa la solAlicitud d’aprovació de projectes i instruments
urbanístics o llicències d’obra.
2. El que estableix l’apartat 1 també és aplicable als enllumenats
interiors, si produeixen intrusió lumínica a l’exterior.
Article 12
Criteris per a la contractació administrativa
1. Les administracions públiques han d’incloure en els plecs de
clàusules administratives d’obres, de serveis i de
subministraments els requisits que ha de complir
necessàriament l’enllumenat exterior per ajustar-se als criteris
de prevenció i correcció de la contaminació lumínica establerts
per aquesta llei i per la normativa que la desenvolupi.
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2. El distintiu homologat a què es refereix l’article 7.3 per als
aparells d’enllumenament acredita que compleixen els requisits
fixats per l’apartat 1 als efectes de la contractació
administrativa.
3. Les construccions, les instalAlacions i els habitatges que
requereixen enllumenament en horari d’enllumenat restringit
han de presentar a l’administració pública competent una
memòria que en justifiqui la necessitat. En tot cas, el projecte
d’enllumenat s’ha d’ajustar al màxim als criteris de prevenció
de la contaminació lumínica i eficiència energètica.
Article 13
Construccions finançades amb fons públics
Els projectes d’enllumenat exterior en construccions,
instalAlacions i habitatges finançats amb fons públics s’han
d’ajustar necessàriament als criteris de prevenció de la
contaminació lumínica i eficiència energètica que estableix
aquesta llei.
Capítol IV
Desenvolupament reglamentari
Article 14
1. Correspon als consells insulars adoptar, en el marc de les
seves competències, les disposicions reglamentàries necessàries
per al desenvolupament i l’eficàcia d’aquesta llei.
2. En l’exercici de les competències atribuïdes per aquesta llei,
els consells insulars han d’ajustar el seu funcionament al règim
jurídic derivat de la Llei de consells insulars i de la legislació
sectorial que hi sigui aplicable.
3. Les facultats incloses a l’apartat 1 d’aquest article les ha
d’exercir el ple del consell insular.
4. Els consells insulars disposen de potestat reglamentària per
regular l’organització administrativa inherent a les funcions
objecte d’aquesta llei.
Capítol V
Règim econòmic
Article 15
Fons econòmic
1. Es crea el Fons per a la protecció del medi contra la
contaminació lumínica, que es nodreix dels recursos següents:
a) L’import dels ingressos provinents de les sancions
imposades per les administracions públiques en aplicació
d’aquesta llei.
b) Les aportacions i els ajuts atorgats per particulars, per
empreses i institucions públiques o privades i per
administracions públiques.
c) Les aportacions dels pressuposts de les institucions
competents necessàries per garantir el compliment dels
objectius d’aquesta llei.
2. La recaptació del Fons creat per l’apartat 1 s’afecta a la
concessió d’ajuts i subvencions destinats a la implantació de les
mesures establertes per aquesta llei i per la normativa que la
desplegui a les instalAlacions existents inadequades.
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Article 16
Règim d’ajuts

f) Obstruir l’activitat de control o d’inspecció de
l’administració.

1. S’han d’establir línies d’ajuts específics per promoure
l’adaptació dels enllumenats exteriors existents inadequats a les
prescripcions d’aquesta llei.

g) Cometre dues o més infraccions lleus en el termini d’un
any.

2. Per a l’atorgament dels ajuts a què es refereix l’apartat 1, és
criteri preferent el fet que l’enllumenat sigui dins una zona E1
o un punt de referència.
3. Les solAlicituds que es formulin per rebre els ajuts a què es
refereix l’apartat 1 s’han de presentar acompanyades del
projecte tècnic de la modificació de la instalAlació que inclogui
el pressupost corresponent, amb valoració individualitzada de
l’amortització de cada instalAlació.
Capítol VI
Règim sancionador i potestat d'inspecció i de control
Article 17
Infraccions sancionables
Constitueixen infracció administrativa les accions i les
omissions que contravenen les obligacions que estableix aquesta
llei, d’acord amb la tipificació i la gradació que estableix
l’article 18.
Article 18
Tipificació
1. Són infraccions lleus les accions o omissions següents:
a) Vulnerar dins un marge de fins a dues hores el règim
horari d’ús de l’enllumenat.
b) Excedir de fins al 20% el flux d’hemisferi superior
instalAlat autoritzat.
c) Infringir per acció o per omissió qualsevol altra
determinació d’aquesta llei o de la reglamentació que la
desplegui, llevat que s’incorri en una infracció greu o molt
greu.
d) InstalAlar llums o fonts de llum contravenint el que
disposa l’article 6.5.a) i b).
2. Són infraccions greus les accions o les omissions següents:
a) Vulnerar per més de dues hores el règim horari d’ús de
l’enllumenat.

3. Són infraccions molt greus les accions o les omissions
següents:
a) Cometre una infracció tipificada com a greu, si causa un
perjudici important al medi, segons la valoració que
s’estableixi a nivell reglamentari.
b) Cometre en una zona E1 o en un punt de referència una
infracció tipificada com a greu.
c) Cometre dues o mes infraccions greus en el termini d’un
any.
Article 19
Responsabilitat
Són responsables de les infraccions d’aquesta llei les
persones físiques i jurídiques que han participat en la comissió
del fet infractor.
Article 20
Procediment sancionador
El procediment administratiu aplicable per a la imposició de
les sancions fixades per aquesta llei és el que estableix la
normativa vigent reguladora del procediment sancionador.
Article 21
Quantia de les sancions
1. Les infraccions lleus se sancionen amb multes de 150 a 600
euros.
2. Les infraccions greus se sancionen amb multes de 600 a
3.000 euros.
3. Les infraccions molt greus se sancionen amb multes de 3.000
a 60.000 euros.
Article 22
Graduació de les sancions
Les sancions es graduen tenint en compte els criteris següents:
a) La intencionalitat de la persona infractora.

b) Excedir de més del 20% el flux d’hemisferi superior
instalAlat autoritzat.
c) InstalAlar aparells d’enllumenament que no compleixin els
requisits establerts per aquesta llei i per la normativa que la
desenvolupi.

b) El grau de participació en el fet per títol altre que el d’autor.
c) La reincidència, si per resolució ferma s’ha declarat la
comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa.

d) Dur a terme una modificació de l’enllumenat exterior que
n’alteri la intensitat, l’espectre o el flux d’hemisferi superior
instalAlat de manera que deixin de complir les prescripcions
d’aquesta llei o de la normativa que la desenvolupi.

Article 23
Mesures cautelars

e) Cometre en una zona E1 o en un punt de referència una
infracció tipificada com a lleu.

1. Si es detecta l’existència d’una actuació contrària a les
determinacions d’aquesta llei, l’administració competent ha de
requerir l’interessat, amb audiència prèvia, perquè la corregeixi,
i ha de fixar un termini a aquest efecte.
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2. En el cas que el requeriment a què es refereix l’apartat 1 sigui
desatès, l’administració competent pot acordar, per resolució
motivada, i amb audiència prèvia de l’interessat, les mesures
necessàries per desconnectar i, si s’escau, precintar l’enllumenat
infractor.
3. Les mesures cautelars determinades per aquest article es
poden adoptar simultàniament a l’acord d’incoació del
procediment sancionador o en qualsevol moment posterior de la
tramitació, i no es poden perllongar per més de tres mesos.
Article 24
Multes coercitives i reparació dels danys
1. Es poden imposar multes coercitives, d’una quantia màxima
de 600 euros, i un màxim de tres de consecutives, per
constrènyer el compliment de les obligacions derivades de les
mesures cautelars o de les resolucions sancionadores que s’han
dictat.
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primera, però han d’ajustar el règim d’usos horaris al que
determinen aquesta llei i la normativa que la desplegui.
Disposició addicional segona
Si posteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta llei es porta
a terme una modificació substancial d’un enllumenat exterior
que n’afecta la intensitat, l’espectre o el flux d’hemisferi
superior instal•lat, s’ha d’ajustar en tot cas a les prescripcions de
la llei i de la normativa que la desplegui.
Disposició addicional tercera
El desenvolupament reglamentari d’aquesta llei ha de tenir
en compte, d’acord amb els requisits i els principis que la llei
estableix, les alteracions de la claror natural causades per
l’activitat humana, altres que la instalAlació d’enllumenats, que
puguin derivar en formes de contaminació lumínica.
Disposició addicional quarta

2. Si una infracció d’aquesta llei causa un dany a la biodiversitat
del medi, el responsable té l’obligació de reparar-lo, i ha de
retornar prioritàriament la situació a l’estat originari, previ a
l’alteració. Si la reparació no és possible, el responsable de la
infracció ha d’indemnitzar pels danys i perjudicis.
3. La imposició de multes coercitives i l’exigència de la
reparació del dany o de la indemnització pels danys i perjudicis
causats és compatible amb la imposició de les sancions que
corresponguin.
Article 25
Potestat sancionadora i òrgans competents
1. La potestat sancionadora per a les infraccions tipificades per
aquesta llei correspon a l’administració del consell insular i als
ens locals.
2. Els òrgans competents per imposar les sancions fixades per
aquesta llei s’han de determinar per reglament.
Article 26
Potestat d’inspecció i control
1. La potestat d’inspecció i control dels enllumenats que puguin
ser font de contaminació lumínica correspon al departament de
Medi Ambient dels consells insulars i als ajuntaments, i és
exercida per personal acreditat al servei de l’administració
respectiva, que té la condició d’autoritat, sens perjudici del que
estableix la disposició addicional tercera.
2. Els fets constatats en l’acta d’inspecció aixecada pel personal
acreditat a què es refereix l’apartat 1 tenen valor probatori, sens
perjudici de les proves que puguin aportar els interessats.

Els departaments de Medi Ambient dels consells insulars
han de promoure campanyes de difusió i conscienciació
ciutadana en relació amb la problemàtica que comporta la
contaminació lumínica.
Disposició addicional cinquena
D’acord amb el principi de colAlaboració interadministrativa,
s’han de promoure convenis de colAlaboració entre
l’administració del Govern de les Illes Balears, els consells
insulars i l’administració local, i també, si escau,
l’Administració General de l’Estat, en vista a l’impuls i la
implantació de les mesures que regula aquesta llei.
Disposició addicional sisena
1. En el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, s’ha de regular i constituir una comissió de
prevenció i correcció de la contaminació lumínica, amb la
participació dels diversos sectors implicats, amb la funció
d’impulsar i promoure l’aplicació d’aquesta llei i qualsevol altra
que li sigui atribuïda.
2. El desplegament reglamentari d’aquesta llei s’ha d’efectuar
en el termini de nou mesos a partir de la constitució de la
comissió a què es refereix l’apartat 1.
Disposició addicional setena
Es faculta els consells insulars per actualitzar mitjançant els
actes o les normes oportunes les multes fixades per aquesta llei,
d’acord amb les variacions de l’índex de preus al consum.
Disposició transitòria primera

3. Les entitats o persones sotmeses a inspecció tenen l’obligació
de facilitar al màxim el desenvolupament de les tasques
d’inspecció i de control.
Disposició addicional primera
Els enllumenats exteriors existents inadequats a l’entrada en
vigor d’aquesta llei poden mantenir inalterades llurs condicions
tècniques, en els termes que estableix la disposició transitòria

Els enllumenats exteriors existents a l’entrada en vigor
d’aquesta llei s’han d’adaptar a les prescripcions de la llei i de
la normativa que la desplegui en el terminis que siguin fixats per
via reglamentària, que en cap cas no poden ultrapassar el
període de vuit anys, comptadors de la dita entrada en vigor, i
que s’han de determinar atenent, entre d’altres, els criteris
següents:
a) Els usos de l’enllumenat.
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b) La classificació de la zona en què s’emplaça l’enllumenat.

A)

c) Els perjudicis que causa l’enllumenat per al medi o per a la
ciutadania.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar urgentment els plans o estudis de
reordenació dels ports de la seva competència.

d) La magnitud de les reformes que s’hagin de dur a terme.
e) L’eficiència energètica de l’enllumenat.
f) Els costos econòmics de l’adaptació.
Disposició transitòria segona
El Govern de les Illes Balears i els consells insulars, per
mitjà del règim d’ajuts regulat per l’article 17 i dels altres
mecanismes pressupostaris, han de colAlaborar amb els
ajuntaments per garantir l’adaptació dels enllumenats públics
dels termes municipals respectius a les prescripcions d’aquesta
llei.

Disposició transitòria tercera
El desenvolupament reglamentari de les prescripcions
regulades als articles 5, 6, 7 i 8 podrà ser realitzat pels plans
territorials insulars de cada illa, en absència de les disposicions
reglamentàries assenyalades a l’article 14.
Disposició transitòria quarta
Mentre no s’aprovi el reglament que desenvolupi la present
llei, els ajuntaments, mitjançant ordenança, podran regular els
criteris d’eficiència energètica i contaminació lumínica dins el
seu àmbit territorial, d’acord amb els principis que es recullen
a aquesta llei.
Disposició final

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure en els pressuposts de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a partir del 2006, les partides
necessàries per tal de fer front a les obres que resultin dels
anteriors plans o estudis de reordenació.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que s'implantin, abans de 31 de desembre del 2005,
les línies necessàries per poder realitzar el viatge d'anada i
retorn en el mateix dia, entre Eivissa i Palma amb vaixells d'alta
velocitat durant tot l'any.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer els estudis necessaris abans del 30 de juny del
2006 per explorar la viabilitat d'una línia amb vaixell d'alta
velocitat entre Maó i Cala Rajada-Alcúdia durant tot l'any.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer els estudis pertinents, abans del 30 de juny del
2006, per explorar la viabilitat comparada de sengles línies de
transport marítim d’alta velocitat entre Maó i Palma i entre
Ciutadella i Palma, i amb possible connexió amb la línia
Eivissa-Palma.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que els serveis marítims entre Formentera i Eivissa
a primera hora del matí i entre Eivissa i Formentera d’última
hora del dia, adjudicats per concurs per un període de tres anys,
tinguin continuïtat i siguin subvencionats sempre i quan no
resultin rendibles econòmicament.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir tot l’any amb qualitat de servei la línia
marítima Ciutadella-Alcúdia."
A la seu del Parlament, a 19 d'abril del 2005.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent d’haver estat
publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 19 d'abril del 2005.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 12 d'abril del 2005,
procedí a debatre el text de la Moció RGE núm. 2779/05,
relativa a transport marítim, amb les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, RGE núm.
3108/05 i 3109/05, i pel Grup Parlamentari Popular, RGE
núm. 3064/05, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 12 d'abril del 2005,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6989/04, relativa a testament vital, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar al Parlament, abans de tres mesos, la
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normativa adient desenvolupada per la conselleria perquè els
ciutadans de les Illes Balears puguin manifestar per anticipat
quins tractaments desitgen, o no, rebre en el cas d’incapacitat
per prestar consentiment, norma coneguda com a “testament
vital."
A la seu del Parlament, a 19 d'abril del 2005.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació Sr. Lluís
Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble Sr. Pere Sampol i Mas del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i l'Hble Sr. Diego
Manuel Guasch i Díaz del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Pilar Costa i
Serra i l'Hble. Sr. Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7209/04, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques del Govern
de les Illes Balears per tal de donar compliment a la Llei
1/2003, de 20 de març, de cooperatives.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Diputada Sra. Maria del
Carme García i Querol.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2384/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche i Castillejo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria
d'agricultura ecològica. (BOPIB 79, de 18 de març del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Conseller de Treball i Formació Sr. Cristòfol Huguet i
Sintes.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i l'Hble Sr. Jaume
Ricard Tadeo i Florit del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Maria del
Carme García i Querol i l'Hble. Sr. Cristòfol Huguet i Sintes.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2802/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a increment d'altres taxes o imposts en el Pla
de sanejament. (BOPIB 81, de 8 d'abril del 2005).
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 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm. 8658/04, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general de
televisió digital terrestre.

Ordre de Publicació
C)

Actuà com a interpelAlant l'Hble Diputada Sra. Pilar Costa i
Serra.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2801/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
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Parlamentari Socialista, relativa a targeta verda inclosa en el Pla
de sanejament. (BOPIB 81, de 8 d'abril del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

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 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2800/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de la
recaptació amb la pujada d'imposts. (BOPIB 81, de 8 d'abril del
2005).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2804/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a depuració de
"camarades". (BOPIB 81, de 8 d'abril del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
H)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2810/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche i Castillejo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a imports pressupostaris destinats
a salut laboral. (BOPIB 81, de 8 d'abril del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2806/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ubicació de la nova estació depuradora
d'aigües residuals de Vila. (BOPIB 81, de 8 d'abril del 2005).
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 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2805/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transferència de les competències en la gestió
del Parc Nacional de Cabrera. (BOPIB 81, de 8 d'abril del
2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2809/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució dels ajuts per a la
conciliació de la vida laboral i familiar. (BOPIB 81, de 8 d'abril
del 2005).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2807/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fira de la Ciència a Menorca.
(BOPIB 81, de 8 d'abril del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2799/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la política de
malbaratament de diners públics. (BOPIB 81, de 8 d'abril del
2005).
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Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2963/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures per disminuir el nombre
d'avortaments a les Illes Balears. (BOPIB 81, de 8 d'abril del
2005).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
O)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2955/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de les instalAlacions del
polisportiu Príncipes de España. (BOPIB 81, de 8 d'abril del
2005).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2808/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a solAlicitud de colAlaboració per part del batle
d'Eivissa al conseller d'Educació. (BOPIB 81, de 8 d'abril del
2005).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
P)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2957/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcionaris que es troben
actualment seguint un curs de millora del coneixement de la
llengua catalana a l'EBAP. (BOPIB 81, de 8 d'abril del 2005).

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2961/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conflicte entre el sector de la pesca i els
majoristes. (BOPIB 81, de 8 d'abril del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

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

Q)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2962/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a unitat de mama a Son Dureta.
(BOPIB 81, de 8 d'abril del 2005).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
U)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
R)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2940/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a recàrrec sobre l'impost
d'hidrocarburs. (BOPIB 81, de 8 d'abril del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2958/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en funcionament de les
instalAlacions d'Es Torretó a Menorca. (BOPIB 81, de 8 d'abril
del 2005).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.
V)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2956/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria de
turisme a Menorca. (BOPIB 81, de 8 d'abril del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

S)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2964/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a disminució de la
despesa sanitària. (BOPIB 81, de 8 d'abril del 2005).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
X)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2959/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a grups d'ajuda a les situacions
d'emergència. (BOPIB 81, de 8 d'abril del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2954/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a hospital de referència al
Castell de Bellver. (BOPIB 81, de 8 d'abril del 2005).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril del 2005, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
6062/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alletament
matern per als nadons amb mares amb VIH positiu. (BOPIB
núm. 56, de 8 d'octubre del 2004).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

C)

Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 2767/05.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'abril del 2005, decaigué la pregunta de referència, relativa
a recàrrec sobre l'impost d'hidrocarburs, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, i publicada al BOPIB núm. 81, de 8 d'abril
del 2005, a causa de l'absència del diputat esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ajornament de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 2808/05.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 d'abril del 2005, atès l'escrit RGE núm. 2847/05, presentat pel
Govern de les Illes Balears, fou ajornada la pregunta de
referència, relativa a solAlicitud de colAlaboració per part del
Batle d'Eivissa al conseller d'Educació i Cultura en relació amb
projectes urbanístics, presentada per l'Hble. Diputat Sr. Joan
Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, i publicada al
BOPIB núm. 81, de 8 d'abril del 2005.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

Ajornament de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 2960/05.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 d'abril del 2005, atès l'escrit RGE núm. 3021/05, presentat
pel Govern de les Illes Balears, fou ajornada la pregunta de
referència, relativa a situació del sector del calçat a les Illes
Balears, presentada per l'Hble. Diputat Sr. Eduardo Puche i
Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, i publicada al BOPIB
núm. 81, de 8 d'abril del 2005.

No presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 7174/04.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril del 2005, no prengué en consideració, per 22 vots a
favor, 31 en contra i cap abstenció, la Proposició de llei de
referència, relativa a modificació de la Llei 18/2001, de 19 de
desembre, de parelles estables, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista i publicada al BOPIB núm. 62, de 12 de
novembre del 2004.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats sobre
incompatibilitats de l'Hble. Diputada Sra. Aina Sebastiàna
Rado i Ferrando.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
d'abril del 2005, aprovà l'informe de la Comissió de l'Estatut
dels Diputats sobre incompatibilitats de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Sebastiana Rado i Ferrando, en compliment de l'article 21
del Reglament del Parlament.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

B)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març del
2005, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1275/05, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la supressió dels serveis forenses als
partits judicials de Manacor i d'Inca, i quedà aprovada, amb la
incorporació de l'esmena RGE núm. 2152/05 del Grup
Parlamentari Socialista, la següent

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 d'abril del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 1365/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a la reunió tècnica "Comisión Política Fiscal y
Financiera". (BOPIB núm. 74, de 17 de febrer del 2005).

RESOLUCIÓ:

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 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

"1) El Parlament de les Illes Balears insta la Delegació del
Govern a les Illes Balears i el Ministeri de Justícia que deixin
sense efecte la mesura de centralitzar els serveis forenses a
Palma.
2) El Parlament de les Illes Balears insta la Delegació del
Govern a les Illes Balears i el Ministeri de Justícia que es dotin
els Jutjats de Manacor i d'Inca d'infraestructures modernes i ben
equipades per tal de poder fer autòpsies amb les màximes
garanties.
3) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Ministeri de Justícia
l'organització dels serveis de l'Institut de Medicina Legal de les
Illes Balears i especialment la dotació dels Jutjats d'Inca i de
Manacor d'unes infraestructures modernes i ben equipades per
tal de complir les seves funcions amb les màximes garanties."
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març del 2005.
El secretari:
Fernando Rubio i Aguiló.
El vicepresident:
Fèlix Fernández i Terrés.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 d'abril del 2005, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 1366/05 i 1367/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relatives a "ingrés fictici" als
pressuposts de la CAIB i a negociacions sobre "dèficit històric
de la sanitat i l'educació", respectivament. (BOPIB núm. 74, de
17 de febrer del 2005).
Les 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 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 d'abril del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 1364/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a la reunió dels grups parlamentaris. (BOPIB
núm. 74, de 17 de febrer del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 d'abril del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 1368/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a finançament de l'hospital de referència.
(BOPIB núm. 74, de 17 de febrer del 2005).
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 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
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Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del
2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1624/05, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conveniència del trasllat de la pista
d'atletisme de Son Moix. (BOPIB núm. 76, de 25 de febrer del
2005).
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La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del
2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1627/05, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a trasllat de la pista d'atletisme del'estadi de
Son Moix. (BOPIB núm. 76, de 25 de febrer del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del
2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1866/05, de l'Hble. Sra.
Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reestructuració dels centres de
menors. (BOPIB núm. 77, de 4 de març del 2005).

F)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del
2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1625/05, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a suport econòmic al trasllat de la pista
d'atletisme de l'estadi de Son Moix. (BOPIB núm. 76, de 25 de
febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del
2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1626/05, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a situació de la pista d'atletisme de l'estadi de
Son Moix. (BOPIB núm. 76, de 25 de febrer del 2005).

Ordre de Publicació
J)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del
2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1867/05, de l'Hble. Sra.
Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a personal del pis de
desinternament. (BOPIB núm. 77, de 4 de març del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
H)

Ordre de Publicació
K)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del
2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1868/05, de l'Hble. Sra.
Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a menors allotjats al pis de
desinternament. (BOPIB núm. 77, de 4 de març del 2005).
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.

Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
O)

Ordre de Publicació
L)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 7 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 496/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i
Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a tipus de producció ramadera afectada per la
contaminació. (BOPIB núm. 71, de 28 de gener del 2005).

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 d'abril del 2005, debaté la pregunta
RGE núm. 1058/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del
Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a empreses d'inserció social. (BOPIB núm. 73, d'11 de
febrer del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
Ordre de Publicació

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

M)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 d'abril del 2005, debaté conjuntament
les preguntes RGE núm. 1055/05 i 1056/05, de l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relatives a Pla director d'economia
social i als continguts del Pla director d'economia social,
respectivament. (BOPIB núm. 73, d'11 de febrer del 2005).

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del
2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 705/05, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a consell audiovisual de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 72, de 4 de febrer del 2005).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

N)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 d'abril del 2005, debaté la pregunta
RGE núm. 1057/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del
Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a desenvolupament de la Llei de cooperatives. (BOPIB
núm. 73, d'11 de febrer del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 7 d'abril del 2005, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1841/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a elaboració d'un pla estratègic per implantar software
a les institucions de la comunitat. (BOPIB núm. 77, de 4 de
març del 2005).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Tramitació de la Memòria d'activitats del Consell Assessor
de RTVE a les Illes Balears corresponent a l'any 2003 (RGE
núm. 9007/04).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de març del
2005, es donà per tramitada la Memòria d'activitats del Consell
Assessor de RTVE a les Illes Balears corresponent a l'any 2003.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, davant la Comissió no permanent de Salut, sobre la
reestructuració funcional de l'hospital Son Llàtzer (RGE núm.
5871/04).
A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2005, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum
qui, acompanyada del gerent de l'hospital de Son Llàtzer, del
director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears i de la cap
del Gabinet de la consellera, informà sobre la reestructuració
funcional de l'hospital de Son Llàtzer.

B)

Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 1517/05.
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2005, decaigué la
pregunta de referència, relativa a actuacions per obtenir sòl per
a habitatges de protecció, presentada per l'Hble. Diputada Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, publicada al BOPIB núm. 76, de 25 de febrer
del 2005, a causa de l'absència de la diputada esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, sobre la possibilitat i l'oportunitat que
les Illes Balears participin en la gestió dels aeroports (RGE
núm. 1473/05).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2005, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports qui informà sobre la possibilitat i
l'oportunitat que les Illes Balears participin en la gestió dels
aeroports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)

Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 1606/05, 1607/05, 1608/05 i
1609/05.
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 d'abril del 2005, decaigueren les
preguntes de referència, relatives a culerpa taxifolia; a
conservació de la llampuga i altres espècies; a comissió mixta
de pesca i a estudis sobre el raor, respectivament, presentades
per l'Hble. Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, publicades al BOPIB
núm. 76, de 25 de febrer del 2005, a causa de l'absència del
diputat esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

D)
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Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
4232/04, de drogodependències i altres addiccions a les Illes
Balears.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista, presenta la
següent
MOCIÓ:

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 d'abril del 2005, procedí a dictaminar
el projecte de llei de referència, publicada al BOPIB núm. 47,
de 2 de juliol del 2004.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3261/05, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 8658/04, relativa a
política general de televisió digital terrestre. (Mesa de 20
d'abril del 2005).
Palma, a 20 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que suspengui cautelarmen l'adjudicació definitiva dels
concursos de les televisions digitals terrestres locals, mentre no
es resolguin els recursos contenciosoadministratius pendents.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a REVISAR d'ofici el concurs i l'adjudicació efectuada
de les televisions digitals terrestres locals i convocar un nou
concurs que respecti els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i
pluralitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en el nou concurs d'adjudicació de les televisions
locals digitals es faci la reserva legal pertinent per a les
institucions locals interessades.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, previ a la convocatòria del nou concurs de canals
locals digitals, es convoqui una mesa de diàleg amb el sector
implicat i entitats interessades.
Palma, a 15 d'abril del 2005.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

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
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
8658/05, relativa a política general de televisió digital, la moció
següent.
En el debat de la interpelAlació sobre la política general del
Govern sobre la TDT, es va posar de manifest que el Govern no
va posar cap interès en complir la reserva que preveu la llei, de
què cada municipi o agrupació de municipis d'una mateixa
demarcació podien solAlicitar i obtenir la concessió d'una
llicència de televisió digital local.
El Govern en una sospitosa inflexibilitat i rigidesa va
desestimar totes les solAlicituds de més de 20 municipis que ho
solAlicitaren per defectes de forma o de terminis.
Per altra banda, la CAIB és l'única comunitat de tot l'Estat
espanyol que ha efectuat l'adjudicació de les televisions locals
digitals sense haver-se acollit a l'ampliació de termini que va
concedir el Ministeri d'Indústria, i que hauria possibilitat:
a) la participació del sector implicat amb diàleg i consens i
b) la possibilitat que els municipis interessats poguessin
presentar les seves propostes amb més temps.
Finalment, hem de tenir en compte que en l'actualitat
existeixen varis contenciosos judicials contra l'adjudicació
efectuada pel Govern, la qual cosa aconsella que, per un principi
de prudència, aquest deixi en suspens l'esmentada adjudicació.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3111/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a reingressos hospitalitzats a Son Llàtzer. (Mesa de 20
d'abril del 2005).
RGE núm. 3116/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a partida pressupostària del polisportiu d'Es Castell.
(Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3117/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a calendari d'inversions del polisportiu d'Es Castell.
(Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3118/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a inversions als polisportius municipals. (Mesa de 20
d'abril del 2005).
RGE núm. 3119/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a inversió al polisportiu d'Es Castell. (Mesa de 20
d'abril del 2005).
RGE núm. 3120/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
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Verds, relativa a projectes EQUAL. (Mesa de 20 d'abril del
2005).
RGE núm. 3121/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a despesa dels projectes EQUAL. (Mesa de 20
d'abril del 2005).
RGE núm. 3122/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a finançament dels projectes EQUAL. (Mesa de
20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3177/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
concurs d'adjudicació d'obres del nou hospital de referència.
(Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3178/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions sobre la venda d'alcohol. (Mesa de 20 d'abril del
2005).
RGE núm. 3217/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a increment dels professionals sanitaris d'atenció
primària. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3218/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a gestió primària a serveis de Son Espases. (Mesa de
20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3219/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a desplaçament dels ciutadans de Formentera a
Eivissa per tràmits administratius. (Mesa de 20 d'abril del
2005).
RGE núm. 3220/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a despeses d'allotjament dels pacients de Formentera.
(Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3221/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a equiparació mitjana estatal dels llits hospitalaris.
(Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3222/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a ús racional de medicaments. (Mesa de 20 d'abril del
2005).
RGE núm. 3267/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a solAlicituds de renda mínima d'inserció. (Mesa de 20
d'abril del 2005).
RGE núm. 3268/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a titular de renda mínima d'inserció. (Mesa de 20
d'abril del 2005).
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RGE núm. 3269/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a beneficiaris de renda mínima d'inserció. (Mesa de 20
d'abril del 2005).
RGE núm. 3270/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a quantitats econòmiques en concepte de renda
mínima d'inserció. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3271/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris de distribució de renda mínima d'inserció.
(Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3272/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris
interins de la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 20
d'abril del 2005).
RGE núm. 3273/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors
de la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 20 d'abril del
2005).
RGE núm. 3274/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
contractades per la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 20
d'abril del 2005).
RGE núm. 3275/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
contractades per l'IBASAN. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3276/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
contractades per l'IBAEN. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3277/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
contractades per l'IBANAT. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3278/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
contractades pel Consorci d'aigües de la badia de Palma.
(Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3279/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'impost
de successions i donacions del 2007. (Mesa de 20 d'abril del
2005).
RGE núm. 3280/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a queixes
i/o reclamacions pel funcionament de la pàgina web referent
a tributs. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3281/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a queixes
i/o reclamacions pel funcionament de la pàgina web. (Mesa de
20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3282/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suprimir
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el pagament de l'impost de successions de pares a fills. (Mesa
de 20 d'abril del 2005).

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 3283/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cedir la
negociació de competències. (Mesa de 20 d'abril del 2005).

Quants reingressos de malalts hospitalitzats a Son Llàtzer
s'han produït abans que passassin de 30 dies de la seva alta al
llarg de l'any 2004 i primers mesos del 2005?
Palma, a 6 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

RGE núm. 3284/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cedir
educació i sanitat. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3285/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
de les queixes al Defensor del Poble. (Mesa de 20 d'abril del
2005).
RGE núm. 3286/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig de
la colAlaboració de la Policia Local. (Mesa de 20 d'abril del
2005).
RGE núm. 3287/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
negociació amb els sindicats de la Policia Local. (Mesa de 20
d'abril del 2005).

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.
De quina partida pressupostària i a quin exercici
pressupostari pensa finançar el Govern de les Illes Balears la
inversió al polisportiu d'Es Castell?
Palma, a 11 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

RGE núm. 3288/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit
crònic de la justícia. (Mesa de 20 d'abril del 2005).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 3289/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons
públics a tractaments sanitaris privats. (Mesa de 20 d'abril del
2005).
RGE núm. 3290/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motius
del judici de faltes 202/04 del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de
Manacor. (Mesa de 20 d'abril del 2005).

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.
Quin calendari ha pactat el Govern de les Illes Balears amb
l'Ajuntament d'Es Castell per a la inversió en la millora del
polisportiu municipal?

RGE núm. 3291/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraestructures sanitàries iniciades l'any 2005. (Mesa de 20
d'abril del 2005).
RGE núm. 3292/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
i estat d'execució dels hospitals públics. (Mesa de 20 d'abril
del 2005).
RGE núm. 3293/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
i estat d'execució de les àrees d'atenció primària. (Mesa de 20
d'abril del 2005).
Palma, a 20 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 11 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat global preveu invertir el Govern de les Illes
Balears en millores per als polisportius municipals durant els
pròxims dos anys?
Palma, a 11 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha compromès el Govern de les Illes Balears davant
l'Ajuntament d'Es Castell a invertir 600.000 euros en la
rehabilitació del polisportiu municipal?
Palma, a 11 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears treure a concurs
el nou projecte d'adjudicació d'obres del nou hospital de
referència de Son Dureta, al nou solar de Son Espases?
Palma, a 20 de maig del 2004.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Per quin motiu no es va presentar la documentació dels tres
projectes EQUAL que s'han deixat perdre?

Palma, a 11 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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.
Quantes inspeccions s'han dut a terme per part de la Direcció
General de Consum en relació amb la venda d'alcohol a abril del
2005?
Palma, a 12 d'abril del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 despesa ha suposat, entre contractes externs i
projectes d'inversió, la presentació dels projectes EQUAL que
s'han perdut?
Palma, a 11 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin nombre s'incrementaran al llarg del 2005 els
professionals sanitaris d'atenció primària per tal de fer front al
creixement de la població de les Illes Balears?
Palma, a 11 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Com pensa la conselleria suplir el finançament de les
accions que contenien els projectes EQUAL perduts?
Palma, a 11 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants serveis de l'hospital que es vol construir a Son
Espases es gestionaran per part d'empreses privades?
Palma, a 11 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Com pensa afavorir la Conselleria de Salut i Consum l'ús
racional dels medicaments?
Palma, a 11 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per a quines gestions els ciutadans de Formentera han de
desplaçar-se a Eivissa per resoldre tràmits administratius
relacionats amb prestacions sanitàries?
Palma, a 11 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de solAlicituds de Renda Mínima
d'Inserció per illes que s'han produït durant l'exercici 2004?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

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

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com es compensen per part de la Conselleria de Salut i
Consum les despeses d'allotjament dels pacients de Formentera
i els seus acompanyants que es veuen obligats a passar nit a l'illa
d'Eivissa?

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de titulars de Renda Mínima d'Inserció
per illes que s'han donat durant l'exercici 2004?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

Palma, a 11 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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.

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.

Una vegada que entrin en funcionament els nous hospitals
d'Inca i Son Dureta, podrem equiparar-nos a la mitjana estatal
pel que fa al nombre de llits hospitalaris de titularitat i gestió
pública per habitant?

Quin és el nombre de beneficiaris de Renda Mínima
d'Inserció per illes que s'han produït durant l'exercici 2004?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

Palma, a 11 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

T)
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.
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Quantitats inicials i totals (després de possibles ampliacions)
han rebut cada un dels consells insulars l'exercici del 2004 en
concepte de Renda Mínima d'Inserció des del Govern balear i
des del SOIB?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de persones contractades amb
especificació de lloc de feina, categoria, dedicació i retribució
a la Conselleria de Medi Ambient des del mes de juliol del 2003
fins a data d'avui?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins criteris de distribució aplica el Govern per distribuir
la Renda Mínima d'Inserció?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de persones contractades amb
especificació de lloc de feina, categoria, dedicació i retribució
a l'IBASAN des del mes de juliol del 2003 fins a data d'avui?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la relació de persones nomenades com a
funcionaris interins a la Conselleria de Medi Ambient des del
mes de juliol del 2003 fins a data d'avui?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de persones contractades amb
especificació de lloc de feina, categoria, dedicació i retribució
a l'IBAEN des del mes de juliol del 2003 fins a data d'avui?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la relació de persones nomenades com a assessors
a la Conselleria de Medi Ambient des del mes de juliol del 2003
fins a data d'avui?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de persones contractades amb
especificació de lloc de feina, categoria, dedicació i retribució
a l'IBANAT des del mes de juliol del 2003 fins a data d'avui?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes queixes i/o reclamacions ha rebut el Govern de les
Illes Balears pel funcionament de la seva pàgina web des del
juliol del 2003 fins a la data d'avui?

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

Palma, a 14 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Quina és la relació de persones contractades amb
especificació de lloc de feina, categoria, dedicació i retribució
al Consorci d'Aigües de la badia de Palma des del mes de juliol
del 2003 fins a data d'avui?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 13 d'abril del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
No creu el Govern de les Illes Balears que, declarar
oficialment que el 95% dels ciutadans de les Illes Balears
quedaran exempts del pagament de l'impost de successions i
donacions el 2007, és fer demagògia grossera, ja que per pagar
aquest impost han de morir les persones i tenir patrimoni
suficient?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes queixes i/o reclamacions ha rebut el Govern de les
Illes Balears pel funcionament de la seva pàgina web dedicada
a tributs des de juliol del 2003 fins a la data d'avui?

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La promesa electoral del Govern de les Illes Balears de
suprimir el pagament de l'impost de successions de pares a fills,
serà en tots els casos? Hi haurà límits? Hi haurà un mínim o un
màxim?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
No creu el Govern de les Illes Balears que cedir la
negociació d'una competència pròpia a les illes pot arribar a ser
una greu irresponsabilitat?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

Palma, a 14 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

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.
Té projectat el Govern de les Illes Balears cedir Educació i
Sanitat a les Illes? En cas afirmatiu, en quins termes?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com valora el Govern de les Illes Balears que les queixes
dels seus ciutadans al Defensor del Poble augmentessin quasi un
30% en el 2004?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quins criteris es basa el Govern de les Illes Balears per
rebutjar que els policies locals colAlaborin en tasques de
seguretat ciutadana?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quins criteris es basa el Govern de les Illes Balears per a
no negociar amb els sindicats més representatius de la policia
local les seves condicions laborals, plantejades a la futura llei de
coordinació?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Creu el Govern de les Illes Balears que és admissible
finançar amb fons públics tractaments sanitaris privats?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quins motius ha estat denunciat el Govern de les Illes
Balears en el judici de faltes 202/04 del Jutjat d'Instrucció núm.
4 de Manacor?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les infraestructures sanitàries iniciades l'any
2005, amb data d'inici i cost del projecte?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té qualque pla específic el Govern de les Illes Balears per
eliminar el dèficit crònic de la justícia, denunciat a la Memòria
judicial de Balears 2004, donat que pròximament es transferirà
aquesta matèria?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
El diputat:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost inicial, pressupost actual i estat
d'execució per capítols a 31 de març del 2005 dels distints
hospitals públics de les Illes Balears?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
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El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost inicial, pressupost actual i estat
d'execució per capítols a 31 de març del 2005 de les àrees
d'atenció primària o per defecte les àrees de salut i estan
integrades a una àrea?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3223/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions ambientals de la targeta verda.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 20
d'abril del 2005).
RGE núm. 3399/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a habitacions individuals a la sanitat pública. (Mesa
de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3401/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a valoració del nou conveni de carreteres. (Mesa de 20 d'abril
del 2005).
RGE núm. 3402/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
negociació del nou conveni de carreteres. (Mesa de 20 d'abril
del 2005).
RGE núm. 3403/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
de l'obra del nou accés a l'aeroport d'Eivissa. (Mesa de 20
d'abril del 2005).

Nacionalista, relativa a organigrama de l'Agència Balear de
l'Aigua. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3407/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens
i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
de la "reunió sectorial" d'agricultura celebrada a Palma.
(Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3408/05, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
matèria de ports que estaran finalitzades abans de l'estiu del
2005. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3409/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche
i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria d'habitatge protegit. (Mesa de 20 d'abril
del 2005).
RGE núm. 3410/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoció dels productes amb denominació d'origen entre la
població escolar. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3411/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per a una major humanització de l'atenció sanitària.
(Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3412/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
de millora a l'hospital Joan March. (Mesa de 20 d'abril del
2005).
Palma, a 20 d'abril del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 mediambientals es duran a terme amb els
fons recaptats per la targeta verda?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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

RGE núm. 3404/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Iniciativa Comunitària EQUAL. (Mesa de 20 d'abril
del 2005).

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.

RGE núm. 3406/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

A la vista de què a l'hospital de Son Dureta s'han hagut de
tornar a habilitar llits X, creu la consellera de Salut i Consum
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que l'obertura d'habitacions individuals és una prioritat de la
sanitat pública?

Palma, a 19 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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 Govern de les Illes Balears de la
renúncia de diferents entitats i del propi govern a executar els
projectes aprovats dintre de la Iniciativa Comunitària EQUAL,
per valor de 3 milions d'euros, destinats a la recerca de nous
mètodes per lluitar contra les discriminacions i desigualtats de
tota classe en el mercat laboral?

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 19 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de l'oferta
del Ministeri de Foment d'un nou conveni de carreteres, dotat
amb 560 milions d'euros?
Palma, a 19 d'abril del 2005.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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.
Quins criteris s'han seguit per establir l'organigrama d'alta
direcció de l'Agència Balear de l'Aigua i de la qualitat ambiental
que apareix al projecte de decret on se'n fixa l'organització i el
règim jurídic?

D)
Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el capteniment del Govern de les Illes Balears de
cara a la negociació del nou conveni de carreteres?

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

Palma, a 19 d'abril del 2005.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la consellera d'Agricultura i Pesca sobre
l'anomenada "reunió sectorial" d'agricultura celebrada
recentment a Palma?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com pensa el Govern de les Illes Balears fer possible que
l'obra del nou accés a l'aeroport d'Eivissa sigui finançada pel
nou conveni de carreteres?
Palma, a 19 d'abril del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Andreu Prohens i Vicens.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions, d'entre les que du a terme la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatges i Transports en matèria de ports,
estaran finalitzades abans de l'estiu del 2005?
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Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines actuacions té previst du a terme la Conselleria de
Salut i Consum en millora de les infraestructures de l'hospital
Joan March?
Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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.
Quines actuacions, en matèria d'habitatge protegit, durà a
terme la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports
al llarg de l'any 2005?
Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Eduardo Puche i Castillejo.

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.
Quines actuacions du a terme la Conselleria d'Agricultura i
Pesca per a la promoció dels productes amb denominació
d'origen de les Illes Balears entre la població escolar?
Palma, a 19 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

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.
Quines mesures s'estan adoptant des de la Conselleria de
Salut i Consum per a una major humanització de l'atenció
sanitària?
Palma, a 20 d'abril del 2005.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3294/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
prestacions socials bàsiques, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3295/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció del compliment de la legislació en matèria
de prevenció de salut laboral, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3296/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a corporacions locals beneficiades per les mesures de
formació o prevenció de riscos laborals, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3297/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a empreses beneficiades per les mesures de formació
o prevenció de riscos laborals, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3298/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes per finançar serveis mancomunats de
prevenció de riscos laborals, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3299/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nivell de compliment de la legislació de prevenció i
riscos de salut laboral, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3300/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projectes EQUAL, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3301/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projectes EQUAL II, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3302/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projectes EQUAL III, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
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RGE núm. 3303/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projectes EQUAL IV, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
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RGE núm. 3315/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció turística, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
Palma, a 20 d'abril del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 3304/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projectes EQUAL V, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 20 d'abril del 2005).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 3305/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projectes EQUAL VI, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3306/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla de viabilitat econòmic i financer de la targeta verda, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 20 d'abril
del 2005).
RGE núm. 3307/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contactes amb empreses de lloguer de cotxes pel que fa a la
targeta verda, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3308/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contactes amb discoteques pel que fa a la targeta verda, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 20 d'abril
del 2005).
RGE núm. 3309/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a percentatge de reinversió de la targeta verda, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3310/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a percentatge de reinversió de la targeta verda a cada illa, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 20 d'abril
del 2005).
RGE núm. 3311/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a previsió de vendes de targeta verda, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 20 d'abril del 2005).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Per quin motiu el Govern de les Illes Balears aumenta la
dotació econòmica del Pla de prestacions socials bàsiques per
al 2005 a Mallorca i la redueix a Menorca i Eivissa i
Formentera?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

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 a l'Hble. Conseller de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia.
El dia 12 d'abril s'anuncià la signatura d'un conveni entre la
Conselleria de Treball i l'Ajuntament de Palma per al
finançament de cursos de formació als treballadors municipals
en matèria de salut laboral.
Quina política general respecte a la promoció del
compliment de la legislació en matèria de prevenció de salut
laboral justifica el conveni signat entre la Conselleria de Treball
i l'Ajuntament de Palma per a la formació en aquesta matèria
dels seus funcionaris, i en la qual no s'ha realitzat cap
convocatòria pública?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

RGE núm. 3312/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a beneficis per a les empreses que s'adhereixen a la targeta
verda, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 20
d'abril del 2005).
RGE núm. 3313/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a curs de direcció hotelera a Eivissa, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 20 d'abril del 2005).

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

RGE núm. 3314/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a curs d'hostaleria a Eivissa, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 20 d'abril del 2005).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Conseller de Treball i Formació
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del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Quantes, quines i per quin valor s'han beneficiat les
corporacions locals de les Illes de convenis amb la Conselleria
de Treball per implantar mesures de formació o prevenció de
riscos laborals?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

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

Maria del Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Conseller de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.
Respecte dels projectes EQUAL que van ser aprovats pel
Govern de les Illes Balears pel període 2004-2007: quants,
quins, per quin valor i amb quins objectius?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Conseller de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Quantes, quines i per quin valor s'han beneficiat empreses de
les Illes de convenis amb la Conselleria de Treball per implantar
mesures de formació o prevenció de riscos laborals?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

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 a l'Hble. Conseller de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

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 a l'Hble. Conseller de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia.
Per què la Conselleria de Treball ha renunciat aquesta
legislatura a convocar les ajudes per finançar serveis
mancomunats de prevenció de riscos laborals per a les
corporacions locals?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina despesa i de quina partida va realitzar el Govern com
a aportació corresponent a l'exercici 2004 dels diferents
projectes EQUAL aprovats i quina aportació i de quina partida,
tenia compromesa el Govern per a cada un dels projectes per a
l'any 2005 i següents?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

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 a l'Hble. Conseller de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Conseller de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Per a cada projecte EQUAL quines entitats i empreses es
van presentar a la convocatòria i formaven part com a socis dels
diferents projectes?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

En quin nivell de compliment de la legislació de prevenció
i riscos de salut laboral tenen les corporacions locals de les
Illes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:

J)

BOPIB núm. 83 - 22 d'abril del 2005
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Conseller de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.
Com es produeix, en quin moment, com es comunica i per
què es produeix la renúncia de diferents socis? Què implica per
a la realització dels projectes aquestes renúncies?
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S'ha realitzat un pla de viabilitat econòmic i financer del
projecte de la targeta verda?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

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 de
Turisme.

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 a l'Hble. Conseller de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.
Quina relació de fets s'ha produït amb l'empresa BDF, sòcia
dels projectes EQUAL, fins que el Govern ha decidit desistir
dels projectes?
Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

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

Confirma el conseller de Turisme que es mantenen contactes
amb empreses de lloguer de cotxes perquè ofereixin descomptes
a través de la targeta verda?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Confirma el conseller de Turisme que es mantenen contactes
amb discoteques perquè ofereixin descomptes a través de la
targeta verda?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Conseller de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Palma, a 14 d'abril del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina valoració en fa el Govern que el mateix govern i les
diferents entitats desisteixen de projectes EQUAL ja aprovats
per incentivar la igualtat d'oportunitats d'accés a la formació i
ocupació?

Palma, a 13 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

P)
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 de
Turisme.
Quin percentatge de l'import de la targeta verda es
reinvertirà en projectes mediambientals?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 14 d'abril del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
La venda de les targetes que es realitzi a cada illa, el
percentatge destinat a projectes es reinvertirà en la seva totalitat
a cada una de les illes?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quins cursos s'han realitzat a l'Escola d'Hostaleria d'Eivissa
des de gener del 2004 fins el setembre del 2004?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quina previsió de vendes de targetes s'ha calculat per a cada
illa?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Té pensat la Conselleria de Turisme dur a terme el traspàs
de competència en matèria de promoció turística aquesta
legislatura?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 14 d'abril del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

S)
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 de
Turisme.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Quins beneficis obtindran les empreses que s'adhereixin al
projecte?
Palma, a 14 d'abril del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
En quina data pensa el conseller que s'implanti el curs de
direcció hotelera a l'Escola d'Hostaleria d'Eivissa amb els
mateixos criteris que regeixen el curs de Mallorca?

Ordre de Publicació
RGE núm. 3263/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a observatori del sexisme en la publicitat d'ofertes de
treball, a tramitar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de
20 d'abril del 2005).
RGE núm. 3329/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a manteniment de CP Sa Graduada
(Eivissa) en el seu emplaçament actual, a tramitar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 20 d'abril
del 2005).
Palma, a 20 d'abril del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Palma, a 14 d'abril del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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'Economia.
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La situació laboral de les dones front els homes és motiu
d'atenció de tots els instituts de la dona, aquesta situació encara
discriminatòria en la qual la dona a igualtat de condicions
accedeix a feines menys qualificades, amb sous més baixos i
amb dificultats d'accedir a qualsevol nivell de carrera
professional.
Així mateix les dones pateixen més l'atur i tenen taxes
d'activitat 10 punts més baixes que els homes, també a la nostra
comunitat.
La màxima dificultat és accedir a un lloc de feina per
primera vegada, quan és reincorporar-se a la vida laboral
després de la criança dels fills les que han optat per això, o
reincorporar-se a la feina després de períodes d'atur.
A pesar dels anys, la legislació, l'educació, etc., el cert és
que encara hi ha un substrat social que determina que hi ha
feines per a dones i feines per a homes.
Els anuncis que es produeixen en premsa de les ofertes de
treball són en la seva major part elements sexistes determinant
amb termes femenins o masculins el requeriment de l'oferta de
treball.
Per tot això, el Grup Parlamentari socialista presenta la
següent
Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta l'Institut de la Dona a
crear un observatori del sexisme en la publicitat d'ofertes de
treball.
2. L'observatori publicarà cada any un informe anual dels
resultats de les observacions i de l'evolució de les mateixes.
3. Aprovarà un protocol d'actuació en el cas d'anuncis que
vulnerin la igualtat de condicions d'accés o siguin clarament
sexistes en la seva publicació en la qual inclourà una
comunicació a l'empresa que oferta el lloc de feina i a l'empresa
que suporta la publicitat.

Palma, a 14 d'abril del 2005.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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actualment ocupa el CP Sa Graduada s'hi ha previst l'edificació
d'un immoble que serveixi de seu per a la Delegació del Govern
de l'Estat a Eivissa i Formentera i per als Jutjats d'Eivissa i
Formentera.
El CP Sa Graduada data dels anys de la II República i n'és
una de les mostres existents -encara- de l'obra pública ingent
d'escolarització d'aquella època. Per les seves aules hi han
passat milers d'estudiants, ha suposat la dinamització del barri
de s'Eixample, l'aparició de nombrosos clubs esportius i s'hi
venen desenvolupant activitats formatives d'educació primària
i infantil, en dues línies, sense cap problema.
Però, per sobre de tot, el que destaca del CP Sa Graduada és
que es tracta de l'únic colAlegi públic cèntric a la ciutat d'Eivissa.
És el que es troba més a prop del nucli històric de la ciutat (sa
Penya, la Marina i Dalt Vila), n'acull alumnes i significa una
dinamització del barri on es troba -s'Eixample-, funció que
realitza a la perfecció com molts d'altres colAlegis públics a l'illa
d'Eivissa. La seva desaparició significaria la consolidació d'una
política d'allunyament de les infraestructures educatives del
centre urbà i la supeditació dels problemes de la xarxa educativa
a d'altres d'altra magnitud.
En la legislatura passada, la Conselleria d'Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears es negà a participar del desig de
l'Ajuntament d'Eivissa, molt similar al de l'esperit del projecte
que ens ocupa. L'executiu no acceptà, llavors, la desaparició del
CP Sa Graduada i el seu trasllat a sa Colomina. A més, la
Conselleria havia redactat informes positius sobre l'estat de
l'edifici, contravenint l'opinió del consistori eivissenc, que
cercava certificar el mal estat de l'edifici per poder sostenir la
seva desaparició.
En l'actualitat, el CP Sa Graduada té cinc aules tancades que
només estan esperant illo tempore que es redacti el projecte
adient i que s'executi perquè per a què puguin ser usades amb
normalitat. És l'única anomalia d'un colAlegi que funciona a la
perfecció i que arriba a tenir uns 60 m2 disponibles per a cada
aula.
L'APA del CP Sa Graduada s'ha anat oposant activament als
desitjos de l'Ajuntament d'Eivissa i ha arribat a recollir -fins a
l'actualitat- més de 4.000 firmes de ciutadans i ciutadanes
contraris a la desaparició del CP Sa Graduada.
Recentment, el Ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat
l'esborrany d'un conveni a signar entre una empresa participada
municipalment amb l'IBISEC i que proposa el trasllat del CP Sa
Bodega a un solar del carrer de Múrcia i del CP Sa Graduada al
solar del carrer de Vicent Serra.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
L'Ajuntament de la ciutat d'Eivissa ha impulsat una
ambiciosa reordenació del centre de la ciutat d'Eivissa sota el
nom d'"Eivissa Centre", projecte que preveu, entre d'altres
coses, la desaparició del CP Sa Graduada del seu cèntric
emplaçament actual (barri de s'Eixample) i el seu trasllat a un
solar del carrer de Vicent Serra, situat al barri de sa Colomina,
a més de mig quilòmetre de distància. En el solar que

Aquest grup considera que les mancances en matèria de
xarxa educativa a la ciutat d'Eivissa són prou greus com perquè
es vagi més enllà del simple trasllat de colAlegis a nous solars.
Allò que necessita aquesta ciutat és l'obertura de nous colAlegis
i no el trasllat innecessari i imprudent de colAlegis funcionals i
cèntrics.
És per tot això que el Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent
Proposició no de llei:
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1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no acceptar el trasllat del CP Sa Graduada al solar
proposat per l'Ajuntament d'Eivissa i, per tant, a rebutjar el que
diu en aquest sentit l'esborrany del conveni proposat per a la
seva firma per part de l'IBISEC, depenent de la Conselleria
d'Educació i Cultura.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir amb l'Ajuntament d'Eivissa un pla
d'inversions per a la millora de les instalAlacions del CP Sa
Graduada.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que exigeixi de l'Ajuntament d'Eivissa solars per a
l'emplaçament de nous colAlegis públics i instituts
d'ensenyament secundari i que, a més, siguin el més cèntrics
possibles.
Palma, a 14 d'abril del 2005.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A les preguntes RGE núm. 200/05 i 201/05, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a
necessitats previstes de maquinària per al metro i a adquisició
de la maquinària del metro, respectivament. (BOPIB núm. 69
de 14 de gener del 2005).
En contestació a les preguntes esmentades l'inform que en
el consell d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca de
data 17 de febrer del 2005 s'acordà que les necessitats previstes
de maquinària d'automoció o locomoció per a la correcta posada
en marxa del metro és de 12 cotxes, i per a la seva adquisició ja
s'han convocat el concurs.
Palma, 2 de març del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
B)
A les preguntes RGE núm. 1663/05 i 1664/05, presentada
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
excuses a les respostes a preguntes dels diputats i a respostes
a preguntes dels diputats. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del
2005).
El Govern contesta les preguntes que li formulen els diputats
facilitant la informació de què disposa i que coneix, i fent les
consideracions aclaridores que considera necessàries quan així
ho requereix la formulació de la pregunta, si aquesta és confusa,
imprecisa, etc.
Palma, 17 de març del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 4096/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a ordres
d'hospitals. (BOPIB núm. 47 de 2 de juliol del 2004).
1. La disposició transitòria primera de l'Ordre de la Conselleria
de Sanitat i Consum de 19 de desembre del 2000, per la qual
s'estableixen les condicions, els requisits tècnics i el
procediment d'autorització per a la creació, la modificació, el
trasllat i el tancament d'hospitals (BOIB 7/2001, de 16 de
gener), disposà que els centres hospitalaris que es trobaven en
funcionament abans de l'entrada en vigor de la present ordre i
que no complissin algun dels requisits establerts a la mateixa,
podrien solAlicitar a la Conselleria de Sanitat i Consum, en el
termini de tres mesos a comptar des de l'entrada en vigor
d'aquesta ordre, un ajornament per a la seva adaptació. El
termini no podia excedir de tres anys des de l'entrada en vigor
de l'Ordre i s'havia d'emetre amb caràcter previ a la resolució de
la Conselleria de Sanitat i Consum un informe pels serveis
tècnics d'aquesta.
El termini de tres anys finalitzava per tot el 17 de gener del
2004.
2. Tos els hospitals de les Illes Balears en funcionament a
l'entrada en vigor de l'Ordre solAlicitaren dins termini la
renovació de l'autorització de funcionament, així com acollir-se
a la moratòria per adaptar les seves instalAlacions a les
disposicions de l'Ordre de 19 de desembre del 2000.
3. Les inspeccions per part dels serveis tècnics de la Direcció
General d'Avaluació i Acreditació per tal d'atorgar als hospitals
que estaven en funcionament abans de l'entrada en vigor de
l'Ordre la renovació de l'autorització de funcionament
finalitzaren ben avançat l'any 2003.
4. Dels informes tècnics quedava clar que tots els hospitals
necessitaven, per tal d'adaptar-se a les disposicions de l'Ordre de
19 de desembre del 2004, realitzar modificacions, per la qual
cosa el termini establert en la moratòria introduït en la
disposició transitòria primera i que finalitzava el 17 de gener del
2004 resultava del tot insuficient per poder realitzar les obres
necessàries per adaptar-se a l'Ordre, circumstància aquesta que
ja havia estat constatada pels Serveis d'Inspecció d'aquesta
direcció general i que va ser posada de manifest pels afectats a
la Direcció General d'Avaluació. A més els Serveis Tècnics de
la Direcció General informaren que era aconsellable modificar
la disposició transitòria primera en el sentit de prorrogar la
moratòria un any.
5. Els Serveis Tècnics informaren de la necessitat de
modificació de l'Ordre de 19 de desembre del 2000 perquè el
termini per a l'adaptació resultava insuficient, i a més de les
inspeccions s'havia constatat que diversos hospitals de les Illes
no podien adaptar-se a les disposicions de l'Ordre del 2000
sense fer modificacions estructurals de l'edifici que plantejaven
una gran dificultat, concretament referides a:
a) Punt A.2, requisits estructurals i d'infraestructura.
1. Si la planta física disposa de més d'un nivell s'ha de
garantir el transport vertical de persones, com a mínim de 2
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aparells de comunicació vertical amb capacitat suficient per a
una llitera o un llit i el seu acompanyant.
b) L'apartat B4 de l'annex, punt 5, referent a àrees de
diagnòstic i tractament, apartat 5.10 sobre el bloc quirúrgic,
punt 2, lletra h) 1 i 2, que diu que el quiròfan haurà de tenir:
1. Dimensions mínimes de 30 metres quadrats amb un costat no
inferior a 5 metres i una altura lliure mínima de 3 metres.
2. També es podrà disposar d'un quiròfan per a cirurgia major
ambulatòria que haurà de tenir unes dimensions mínimes de 24
metres quadrats. En el cas de cirurgia ambulatòria oftalmològica
seran suficients 18 metres quadrats.
c) L'apartat B4 de l'annex, punt 5, referent a àrees de
diagnòstic i tractament, apartat 5.12 referent a la unitat
d'hemodinàmica cardíaca, punt 2, lletra e), que diu:
5.12. Unitat d'hemodinàmica cardíaca.
.....
2. La unitat d'hemodinàmica cardíaca constarà de:
.....
e) Altura no inferior a 3 metres.
6. Els Serveis Tècnics de la Direcció General d'Avaluació i
Acreditació informaren que el compliment dels requisits
expressats en el punt anterior suposava en molts de casos
modificacions substancials en l'estructura arquitectònica dels
hospitals ja autoritzats, i d'execució pràcticament impossible,
per la qual cosa pareixia oportú modificar l'Ordre de 19 de
desembre del 2000 en el sentit de rebaixar les mesures
expressades en el cas de l'altura dels quiròfans. Així mateix
informaren que el requisit de 2 elevadors no era exigible quan
la seva instalAlació no fos tècnicament possible, i que pel que
feia a la unitat hemodinàmica cardíaca pel que fa a les altures
era possibles rebaixar-les dins la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut en els llocs de treball.
7. És més, els Serveis Tècnics informaren que seria convenient
introduir un procediment pre rellevar en certa mesura als
hospitals que, estant en funcionament abans de l'entrada en
vigor de l'Ordre de 19 de desembre del 2000, per les seves
especials característiques de construcció no podien adaptar-se
a alguns dels requisits de l'Ordre, sempre que aquests requisits
no afectessin la salut pública ni la qualitat assistencial dels
usuaris, arbitrant un procediment en el quals els hospitals han de
solAlicitar el rellevament dels requisits d'impossible o difícil
compliment, acompanyat d'un informe tècnic que ho justifiqui
i proposant mesures alternatives i, previ informe d'inspecció del
seu compliment, el director general dictarà resolució acordant
l'autorització o la denegació de l'excepció.
Palma, 2 de març del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Palma, 15 de març del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 8947/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a rebuig de les
alAlegacions a les concessions de televisió digital. (BOPIB
núm. 69 de 14 de gener del 2005).
En primer lloc, la resposta a les alAlegacions correspon a
l'òrgan de contractació i no al Govern de les Illes Balears. En
segon lloc, les alAlegacions es varen rebutjar en base als
informes jurídics i tècnics i dins els terminis establerts per la
llei.
Palma, 15 de març del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 8949/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a decisió de
l'adjudicació de concessions de la televisió digital. (BOPIB
núm. 69 de 14 de gener del 2005).
No, no és cert. No es podia preveure ni el nom ni el nombre
d'empreses que participarien, ja que el procediment va ser el de
concurs públic, ni, evidentment, els detalls de les distintes
proposicions que aquestes podien presentar.
Palma, 15 de març del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 8951/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a informe jurídic
que garanteix el procés d'adjudicació de les concessions de
televisió digital. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).
Cal dir que tots els procediment de contractació de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears se
sotmeten a la doble fiscalització i, a més, formen part de la
Mesa de contractació un membre de la Intervenció i un membre
de l'Assessoria Jurídica.
Palma, 15 de març del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
D)
A la pregunta RGE núm. 8946/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a termini per
presentar alAlegacions a l'adjudicació de la televisió digital.
(BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

H)

Cal dir, en primer lloc, que l'esmentat termini el va atorgar
la Mesa de contractació i no el Govern de les Illes Balears. En
segon lloc, és el termini establert en el text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

A la pregunta RGE núm. 179/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a descripció
dels objectius dels contractes de més de 30.000 euros signats
per la Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB núm. 69 de 14
de gener del 2005).

Ordre de Publicació
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- 20/02: Eivissa. Campionat d'Espanya de tir amb arc.
- 23/02: Barcelona. Reunió esdeveniments.
- 26/02: Menorca. Entrevista clubs.
- 08/03: Eivissa. Reunió consell insular.
- 17-18/03: Maó. Partit bàsquet Coinga.
- 21/04: Ginebra. UCI. Camp. del món de pista 2007.
- 30/04-01/05: Maó. Reunió consell insular.
- 24/05: Eivissa. Presentació Trofeu Illes Balears.
- 30/05: Eivissa. Trofeu Illes Balears.
- 02/06: Madrid. Reunió CSD.
- 30/06: Menorca. Present. subv. viatges interilles.
- 01/07: Madrid. Reunió secretari d'Estat.
- 21-22/07: París. Tour de França.
- 23-27/07: Atenes. Jocs Olímpics.
- 18/08: Eivissa. Reunió amb pares dels nins de l'EBE.
- 20/08: Maó. Reunió amb pares dels nins de l'EBE.
- 21-22/09: Madrid. Vuelta Ciclista a España.
- 30/09: Madrid. Reunió CSD.
- 14/10: París. UCI Pro Tour.
- 28/10: València. Valencia Smmit.
- 16/11: Eivissa. Federacions - Clubs - Esportistes.
- 18/11: Madrid. Reunió CSD.
- 19-20/11: Maó. Presentació pla esportiu.
- 15/12: Madrid. Reunió COE.
- 3-4/12: Sevilla. Copa Davis.

En resposta a la pregunta esmentada, adjunt us tramet
objectius dels contractes de més de 30.000 euros signats des del
juliol del 2003 fins al 31 de desembre del 2004.
Palma, 10 de març del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 179/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a descripció
dels objectius dels contractes de més de 30.000 euros signats
per la Conselleria d'Obres Públiques relatius a
infraestructures viàries. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del
2005).
En resposta a la pregunta esmentada, adjunt us tramet
objectius dels contractes d'obres d'infraestructura viària de més
de 30.000 euros signats des del juliol del 2003 fins al desembre
del 2004.

Palma, 21 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Palma, 10 de març del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.
Ordre de Publicació

L)
A la pregunta RGE núm. 1275/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a informació
sobre l'opció de compra del local de l'IBAVI a Artà. (BOPIB
núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

J)
A la pregunta RGE núm. 1023/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a dietes
percebudes per la Direcció General d'Esports. (BOPIB núm.
73 d'11 de febrer del 2005).

En contestació a la pregunta esmentada us inform que
l'Ajuntament d'Artà ha estat informat per l'IBAVI de la situació
jurídica de l'anomenat local.
Palma, 8 de març del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Durant l'any 2004 el director general d'Esports ha percebut,
en concepte de dietes, la quantitat de 2.957,47 euros.
Palma, 21 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 1024/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a viatges durant
el 2004 del director general d'Esports. (BOPIB núm. 73 d'11
de febrer del 2005).
Els viatges fets pels director general d'Esports durant l'any
2004 són:
- 14/01: Madrid. Reunió Planeef i cens.
- 22/01: Barcelona. Reunió esdeveniments.
- 28-29/01: Madrid. FITUR.
- 05/02: Barcelona. Visita instalAlacions esportives.
- 09/02: Eivissa. Reunió consell insular.
- 12/02: Madrid. Visita Madrid 2012 - CSD.

Ordre de Publicació
M)
A la pregunta RGE núm. 1276/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a signatura de
l'opció de compra del local de l'IBAVI a Artà. (BOPIB núm. 74
de 17 de febrer del 2005).
D'acord amb la informació facilitada pel director gerent de
l'IBAVI no s'ha signat cap opció de compra sobre el local de
628,80 metres quadrats situat a l'edifici construït a la illeta
delimitada pels carrers Gran Via Constitució, Pep Not, Pere
Amorós i Na Caragol d'Artà.
Palma, 8 de març del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
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N)
A la pregunta RGE núm. 1598/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a laboratori del port
d'Andratx. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del 2005).
Les obres de remodelació del laboratori del port d'Andratx
es troben prop de finalitzar.

3135

amb representants d'Iberdrola. (BOPIB núm. 76 de 25 de
febrer del 2005).
El president del Govern de les Illes Balears, Molt Hble. Sr.
Jaume Matas i Palou, no ha tractat mai aquest assumpte amb els
representants de la companyia Iberdrola.
Palma, 22 de març del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, 14 de març del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

O)

R)

A la pregunta RGE núm. 1599/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a funcions assignades
al laboratori del port d'Andratx. (BOPIB núm. 76 de 25 de
febrer del 2005).

A la pregunta RGE núm. 1652/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a unitats de 0-3
anys a Mallorca. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del 2005).

Les mateixes que tenia abans de la remodelació.
Palma, 14 de març del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

La Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la
Direcció General de Serveis Socials ha finançat, l'any 2004, a
l'illa de Mallorca un total de 21 centres d'atenció a la primera
infància per un import total de 511.918,45 euros.
Palma, 22 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

P)

S)

A la pregunta RGE núm. 1600/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subhasta electrònica
a la llotja. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del 2005).

A la pregunta RGE núm. 1653/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a unitats de 0-3
anys a Eivissa-Formentera. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer
del 2005).

1. La valoració que es fa de la subhasta electrònica és bona, tot
i que pot sofrir millores que segurament es donaran amb el
temps.
2. Passa físicament per la cinta el 80% de la captura de la nostra
flota.

La Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la
Direcció General de Serveis Socials ha finançat, l'any 2004, a
les illes d'Eivissa i Formentera un centre d'atenció a la primera
infància per un import total de 12.741,38 euros.
Palma, 22 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

3. L'increment de preu del 2004 respecte al 2003 ha estat d'un
21,28%.
4. Els que duu a terme la Inspecció de Pesca de la Direcció
General de Pesca a tots els punts de la cadena de
comercialització des de la primera venda a sa llotja i, més
endavant, fins a l'arribada al consumidor final (peixateries,
restaurants, grans superfícies i supermercats).
Es realitzen reunions periòdiques amb els representants de
l'OPMallorcamar, confraries de pescadors i compradors per
analitzar els avanços i les ajudes per solucionar els problemes
detectats.

Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 1654/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a unitats de 0-3
anys a Menorca. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del 2005).
La Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la
Direcció General de Serveis Socials ha finançat, l'any 2004, a
l'illa de Menorca un total de 15 centres d'atenció a la primera
infància per un import total de 422.073,09 euros.

Palma, 14 de març del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Palma, 22 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

Q)
A la pregunta RGE núm. 1631/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a reunió

U)
A la pregunta RGE núm. 2001/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a estudis
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economicofinancers dels projectes de reforma de les carreteres
d'Eivissa-Sant Antoni i Eivissa-aeroport. (BOPIB núm. 78 d'11
de març del 2005).
Els estudis de viabilitat economicofinancera de les
concessions de les obres públiques "Nou accés a l'aeroport
d'Eivissa" i "Desdoblament de la carretera Eivissa-Sant Antoni"
han estat elaborats per l'empresa Ernst and Young SL.
Palma, 16 de març del 2005.
La cap de la Secció de Contractació de la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Flor Espinar i Maat.

de programes d'increment de l'eficiència a l'enllumenat urbà.
(BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre del 2004).
Adjuntam quadre amb les solAlicituds de subvenció
d'enllumenat urbà, convocatòria 2004-2005, detallat per número
d'expedient, entitat i pressupost.
Palma, 1 de desembre del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.
El quadre adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

V)
A la pregunta RGE núm. 2083/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
ajuntaments que han cedit sòl per a habitatges protegits.
(BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).
Des del mes de juliol del 2003 fins ara l'IBAVI ha
formalitzat convenis amb els següents ajuntaments:
- Ajuntament de Sa Pobla.
- Ajuntament de Pollença.
- Ajuntament de Calvià.
- Ajuntament de Fornalutx.
- Ajuntament d'Es Castell.
- Ajuntament d'Alcúdia.
Palma, 18 de març del 2005.
El director gerent de l'IBAVI:
Segismundo Morey i Ramon.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6369/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a disseny dels
nous cotxes de la policia local. (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).
D'acord amb les informacions facilitades per la Unitat de
Gestió Econòmica de la Conselleria d'Interior, a part del disseny
dels nous cotxes de policial local, l'empresa de referència ha
realitzat per a la Conselleria d'Interior les següents actuacions:
- Creació del logotip de l'Escola Balear d'Administració Pública.
- Creació del logotip de la policia turística.
- Anuncis de premsa del curs de policia local.
- 120 dossiers de nova identitat policial.
- Distribució de 3.000 cartells del curs de policia local.
- Original de premsa de la campanya de policia local.
Marratxí, 17 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
Y)
A la pregunta RGE núm. 6518/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria del Carme Garcia i Querol, relativa a pla

Z)
A la pregunta RGE núm. 7135/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost de les
proves d'aptitud per a policia local. (BOPIB núm. 62 de 12 de
novembre del 2004).
D'acord amb les informacions facilitades per la Unitat de
Gestió Econòmica de la Conselleria d'Interior, el cost total de
les proves mèdiques de la darrera selecció per al curs d'aptitud
per a policia local fou de 26.113,20 euros.
Marratxí, 17 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 8645/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvencions als
establiments comercials. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre
del 2004).
S'ha desestimat un total de 75 expedients pels motius
següents:
- 20 expedients per no haver justificat la inversió proposta. La
quantia de al subvenció denegada ascendeix a 111.659,36 euros.
- 55 expedients per incompliments dels requisits exigits per a la
seva aprovació. No hi ha quantitat quantificada perquè en aquest
cas no es realitza reserva de crèdit.
S'han arxivat 69 expedients per no haver presentat, en el
termini previst en la Llei 30/1992, la documentació solAlicitada,
per trasllat i per duplicitat.
Palma, 21 de març del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AB)
A les preguntes RGE núm. 1636/05, 1637/05, 1638/05,
1639/05, 1640/05 i 1641/05, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relatives a ocupació en
els sectors industrials del moble, del paper, de la metalAlúrgia,
de la fabricació d'equipament i instruments de precisió i en el
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sector industrial, respectivament, en els anys 2003 i 2004.
(BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del 2005).
El plantejament de les preguntes es refereix a la baixada
d'ocupació en el sector industrial durant els anys 2003-2004.
L'obligada referència, per tant, al factor treball en les respostes
del Govern obliga a reiterar que:
a) Les polítiques actives per l'ocupació en cap cas no es
relacionen o relativitzen en funció de les activitats econòmiques.
b) D'acord amb l'estratègia europea i el PNAE, les
actuacions i mesures que duu a terme el Govern en matèria
laboral estan dirigides a la plena ocupació i referides, quant als
colAlectius d'aplicació, a aquells referents de la Unió Europea.
D'acord amb l'anterior s'ha de ressaltar que, any rere any,
l'ocupació a les Illes té un índex ascendent i que, amb
independència de l'especialització de l'economia balear i del fet
que tres quartes parts dels treballadors illencs fan feina en
alguna activitat terciària, els llocs de feina que puguin procedir
d'activitats industrials amb poc pes i dinamisme econòmic,
nodreixen els del sector construcció i el sector serveis.
Palma, 22 de març del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AC)
A les preguntes RGE núm. 1660/05, 1661/05 i 1662/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés,
relatives a despesa en publicitat institucional a mitjans de
comunicació de Mallorca, d'Eivissa i Formentera i de
Menorca, respectivament. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del
2005).
Segons les dades facilitades per la Direcció General de
Comunicació, el Govern de les Illes Balears ha gastat
659.579,09 euros a mitjans de comunicació de Mallorca,
95.985,78 euros a mitjans de comunicació d'Eivissa i
Formentera, 78.295,99 euros a mitjans de comunicació de
Menorca, i 1.554.064,04 euros a mitjans de comunicació
d'àmbit regional o autonòmic, en concepte de publicitat i
propaganda institucional durant l'exercici 2004.
Palma, 29 de març del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6385/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a compres a la
"Tienda del Espía". (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
Totes les qüestions relacionades amb l'assumpte de
referència ja foren objecte d'anàlisi a la compareixença d'aquest
conseller d'Interior davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals que tingué lloc el passat 17 de
novembre del 2004, i que figura publicada al corresponent Diari
de Sessions, al qual ens remetem expressament.
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Marratxí, 2 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 8826/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a pla sanitari
per a immigrants. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).
La Conselleria de Presidència i Esports està actualitzant el
Pla integral d'atenció per a la immigració internacional de les
Illes Balears, en el qual hi ha un apartat que fa referència a
l'àmbit referit a la immigració; a més aquest apartat es realitza
amb la colAlaboració de totes les conselleries del Govern que hi
estan implicades, en aquest cas amb la Conselleria de Salut i
Consum.
Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 8509/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a regulació de
la instalAlació d'antenes de telefonia mòbil. (BOPIB núm. 67 de
28 de desembre del 2004).
La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no té
competències per regular la instalAlació d'antenes de telefonia
mòbil, que corresponen a la Direcció General de
Telecomunicacions.
Palma, 29 de març del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 169/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a desaparició de
Majorica. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).
Des del mes de juliol del 2003 el Govern de les Illes Balears
ha intervingut directament per garantir la continuïtat de
l'empresa Majorica. Fruit d'aquestes actuacions és el protocol
subscrit el dia 15 de juliol del 2004 entre el Govern de les Illes
Balears, Line Invest XXI SL, Drasan Limited, Sega
Corporation, l'Ajuntament de Manacor, els comitès d'empresa
dels centres de treball del grup Majorica, la Unió General de
Treballadors i Comissions Obreres.
Quant una possible intervenció de l'empresa, solAlicitada pel
sindicat UGT, hem d'indicar que, de conformitat amb el marc
estatutari vigent, la comunitat autònoma no és competent per
fer-ho. Aquesta actuació està emmarcada dions de les
competències exclusives de l'Estat, tant en el que afecta a
legislació mercantil (art. 149.6è CE), com per les seves
implicacions relatives a drets dels treballadors en situació de
crisi (art. 149.7è CE).
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Palma, 29 de març del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AH)
A les preguntes RGE núm. 177/05 i 182/05, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a
contractistes que han signat contractes de més de 30.000 euros
amb la Conselleria d'Obres Públiques relatius a
infraestructures ferroviàries i a descripció dels objectius dels
contractes de més de 30.000 euros signats per la Conselleria
d'Obres Públiques relatius a infraestructures ferroviàries,
respectivament. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).
En resposta a les preguntes esmentades us comunic que ni
la consellera ni la conselleria no han signat cap contracte relatiu
a obres ferroviàries o d'infraestructura ferroviària.
Palma, 10 de març del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 251/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a pressupost
per a la recuperació del vivot. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener
del 2005).
No existeix cap pla de recuperació del vivot petit. Si la
diputada fa referència al virot petit, el seu pla de recuperació va
rebre una aportació econòmica l'any 2004 que va ser de
44.207,88 euros, de la partida pressupostària 15701-533C01164000 00 per part de la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears.
Palma, 10 de març del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 273/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a pressupost
i partida pressupostària per a les societats de caçadors.
(BOPIB núm. 71 de 28 de gener del 2005).
S'ha destinat íntegrament la partida que va aprovar el
Parlament en al quantia prevista a la Llei de pressuposts, sense
cap modificació de crèdit.
Palma, 7 de març del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 769/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a plans

d'autoprotecció registrats. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).
D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Emergències, a dia de la seva solAlicitud s'han
registrat quatre plans d'autoprotecció al Registre General de
plans d'autoprotecció, i se n'estan tramitant per a la seva inclusió
setanta-quatre.
Marratxí, 21 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.
Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 773/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a data de
remissió dels plans d'autoprotecció. (BOPIB núm. 72 de 4 de
febrer del 2005).
D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Emergències, a dia d'avui encara es reben a la
Conselleria d'Interior plans d'autoprotecció.
Marratxí, 21 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 774/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a plans
d'autoprotecció del 2004. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).
D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Emergències, dins l'any 2004 s'han presentat a la
Conselleria d'Interior 26 solAlicituds de registre de plans
d'autoprotecció.
Marratxí, 21 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 2213/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferència
sanitària deficitària. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
No és funció del Govern de les Illes Balears informar el
diputat sobre la composició d'altres governs, siguin aquests el
central, autonòmic, etc.
Per altra part, el finançament de la transferència de Sanitat
ha estat objecte de debat i conclusions en una comissió
parlamentària creada a l'efecte.
Palma, 4 d'abril del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 2228/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvencions pels
mals ocasionats per temporals. (BOPIB núm. 79 de 18 de març
del 2005).
L'expedient de la matèria objecte de la pregunta ha estat
tramitat per la Conselleria d'Interior, a la qual s'hauria de dirigir
la pregunta.
Palma, 4 d'abril del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta RGE núm. 9027/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a seu de
la delegació de l'IDI d'Inca. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener
del 2005).
L'Institut d'Innovació Empresarial té la seva seu principal al
Camí de Son Rapinya, núm. 12, de la ciutat de Palma.
Així mateix, i de conformitat amb el seu decret de
constitució, posseeix delegacions insulars a les illes d'Eivissa i
de Menorca (Maó i Ciutadella), i delegacions comarcal a Inca
i a Manacor. El domicili de la delegació comarcal d'Inca és al
carrer Selleters, núm. 25, polígon Can Matzarí.
Palma, 30 de març del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.
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Palma, 31 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AS)
A les preguntes RGE núm. 2218/05, 2219/05, 2220/05,
2221/05 i 2222/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix
Fernández i Terrés, relatives a demandes contenciosoadministratives per responsabilitat patrimonial, per
responsabilitat patrimonial en matèria sanitària, en matèria de
transports, en matèria d'educació i per mal funcionament dels
serveis públics, respectivament. (BOPIB núm. 79 de 18 de març
del 2005).
Any 2003
Sanitària: núm. de reclamacions a Mallorca, 9; a Menorca,
0; a Eivissa, 2. Total, 11.
Transports: núm. de reclamacions a Mallorca, 3; a Menorca,
0; a Eivissa, 0. Total, 3.
Educació, cap.
Any 2004
Sanitat: núm. de reclamacions a Mallorca, 3; a Menorca, 0;
a Eivissa, 0. Total, 3.
Transports: núm. de reclamacions a Mallorca, 1; a Menorca,
0; a Eivissa, 0. Total, 1.
Educació, núm. de reclamacions a Mallorca, 5; a Menorca,
0; a Eivissa, 0; Total, 5.
Total demandes per Illes: Mallorca, 21; Menorca, 0; Eivissa,
2.

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 9028/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
contracte del Sr. Rafel Torres Gómez. (BOPIB núm. 69 de 14
de gener del 2005).
Des del 9 de febrer del 2004 el Sr. Rafel Torres Gómez té
contracte amb l'IDI com a delegat a Inca, amb una retribució
anual de 30.600 euros.
Les funcions de representació i coordinació de les
actuacions en el seu àmbit territorial d'actuació estan
determinades a l'article 28 de l'Ordre del conseller de Comerç,
Indústria i Energia.
Palma, 30 de març del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta RGE núm. 1222/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
durada del viatge a l'Índia de la consellera de Presidència.
(BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

Palma, 5 d'abril del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta RGE núm. 2223/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a causes penals
on s'ha personat el Govern. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).
Com a part acusadora:
- DP PA 8/04 Jutjat d'Instrucció núm. 4, Inca.
- DP PA 460/04 Jutjat d'Instrucció núm. 8, Palma.
- DP 2718/04 Jutjat d'Instrucció núm. 2, Palma.
- DP 1340/04 Jutjat d'Instrucció núm. 3, Palma.
- DP PA 435/04 Jutjat d'Instrucció núm. 2, Ciutadella.
- Actes 970/04 Jutjat d'Instrucció núm. 3, Palma.
- DP 942/04 Fiscalia de Menors.
- DP 3419/04 Jutjat d'Instrucció núm. 2, Eivissa.
- DP PA 5025/04 Jutjat d'Instrucció núm. 11, Palma.
- DP PA 5482/04 Jutjat d'Instrucció núm. 9, Ciutadella.
Com a part denunciada:
- Judici de faltes 2002/04 Jutjat d'Instrucció núm. 4, Manacor.
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- DP PA 517/04 Jutjat d'Instrucció núm. 2, Eivissa.
- Actes núm. 425/04 judici immediat de faltes, Eivissa.
- DP PA 376/04 Jutjat d'Instrucció núm. 2, Manacor.
- DP PA 649/04 Jutjat d'Instrucció núm. 3, Eivissa.
- Actes 2410/04 judici ràpid de faltes, jutjat núm. 3, Eivissa.
Total: 16 causes.
Palma, 5 d'abril del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 3210/05, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solAlicitud de compareixença de la Directora
Territorial de Ràdio i Televisió Espanyola.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'abril del 2005, admeté a tràmit l'escrit de referència,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
a través del President del Parlament, recapti la compareixença
de la Directora Territorial de Ràdio i Televisió Espanyola, per
tal d'informar sobre diverses qüestions en relació amb el
tractament de la informació per part de l'esmentat ens.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'abril del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 68, de 29 de desembre del
2004.
- A la publicació de la Llei de mesures tributàries,
administratives i de funció pública, a la pàgina 2418, en el punt
17, referit a l'article 387, a l'apartat 1.1.1:
On diu:
Recompte de microorganismes mesòfils a 30ºC

1,70'

Ha de dir:
Recompte de microorganismes mesòfils a 30ºC

11,70'
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