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CQ) RGE núm. 2289/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places d'integració.
2947

CR) RGE núm. 2290/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concerts amb
associacions. 2947

CS) RGE núm. 2291/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla de Son
Dureta. 2947

CT) RGE núm. 2292/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla de l'Hospital
Verge del Toro. 2947

CU) RGE núm. 2293/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla de Can
Misses. 2947
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 2353/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a llei
estatal d'horaris comercials. 2948

B) RGE núm. 2364/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política d'austeritat
en la despesa del Govern. 2948

C) RGE núm. 2365/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri pressupostari. 2948

D) RGE núm. 2366/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a generalització del
tot inclòs al mercat alemany. 2948

E) RGE núm. 2367/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plus d'insularitat.
2949

F) RGE núm. 2379/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicitud de colAlaboració
en relació amb projectes urbanístics per part del batle d'Eivissa. 2949

G) RGE núm. 2380/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanyes promocionals de les Illes als mercats emissors. 2949

H) RGE núm. 2381/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira Futur Jove.
2949

I) RGE núm. 2382/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expectatives
per al sector turístic de les Illes Balears a la ITB de Berlín. 2949

J) RGE núm. 2383/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les
actuacions en infraestructura a Eivissa i Formentera per part de la Conselleria de Salut i Consum. 2949

K) RGE núm. 2384/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
matèria d'agricultura ecològica. 2949

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2249/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
de l'any 2004 referides a la Posada de Biniatró. 2950

B) RGE núm. 2250/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
de l'any 2005 de la Posada de Biniatró. 2950

C) RGE núm. 2251/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
culturals durant l'any 2005 a la Posada de Biniatró. 2950

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 2151/05, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a establiments del fons de garantia per a pensions d'aliments. 2950

B) RGE núm. 2303/05, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a facilitació d'accessos a centres escolars. 2951

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 6341/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a Directiva Comunitària
96/82/CEE. 2951

B) A les Preguntes RGE núm. 7076/04 a 7087/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relatives a exclusions
de llista d'espera als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro, a llista d'espera quirúrgica i a llista
d'espera a consulta. 2952
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C) A la Pregunta RGE núm. 168/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a manifestacions sindicals
sobre habitatge i educació. 2952

D) A la Pregunta RGE núm. 171/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a infraestructures licitades
per la Conselleria d'Obres Públiques. 2952

E) A la Pregunta RGE núm. 172/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a infraestructures previstes
de licitar per la Conselleria d'Obres Públiques. 2952

F) A la Pregunta RGE núm. 173/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a empreses beneficiàries
d'obres d'infraestructures previstes licitades per la Conselleria d'Obres Públiques. 2952

G) A la Pregunta RGE núm. 174/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contractes de més de 30.000
euros signats per la Conselleria d'Obres Públiques. 2953

H) A la Pregunta RGE núm. 175/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contractistes que han signat
contractes de més de 30.000 euros amb la Conselleria d'Obres Públiques. 2953

I) A la Pregunta RGE núm. 176/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contractistes que han signat
contractes de més de 30.000 euros amb la Conselleria d'Obres Públiques relatius a infraestructures viàries. 2953

J) A la Pregunta RGE núm. 178/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contractistes que han signat
contractes de més de 30.000 euros amb la Conselleria d'Obres Públiques relatius a transport públic. 2954

K) A la Pregunta RGE núm. 186/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a reserves de crèdit.
2954

L) A la Pregunta RGE núm. 187/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pressupost d'infraestructures
viàries licitades per la Conselleria d'Obres Públiques. 2954

M) A la Pregunta RGE núm. 188/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a part del pressupost
d'infraestructures viàries licitades per la Conselleria d'Obres Públiques pagada. 2954

N) A la Pregunta RGE núm. 189/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a part del pressupost
d'infraestructures viàries licitades per la Conselleria d'Obres Públiques no pagada. 2955

O) A la Pregunta RGE núm. 190/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pressupost d'infraestructures
viàries licitades per la Conselleria d'Obres Públiques. 2955

P) A la Pregunta RGE núm. 191/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pressupost d'infraestructures
viàries previstes de licitar per la Conselleria d'Obres Públiques no pagat. 2955

Q) A la Pregunta RGE núm. 192/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pressupost d'infraestructures
viàries previstes de licitar per la Conselleria d'Obres Públiques. 2956

R) A la Pregunta RGE núm. 193/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pressupost d'infraestructures
viàries previstes de licitar a partir del gener del 2005 per la Conselleria d'Obres Públiques. 2956

S) A les Preguntes RGE núm. 194/05 i 197/05 a 199/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
pressupost per al metro el 2005, a acord amb l'Ajuntament de Palma per al metro, a aportació econòmica de l'Ajuntament de Palma per
al metro i a sistema d'adquisició de maquinària del metro, respectivament. 2956

T) A la Pregunta RGE núm. 202/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a soterrament del Passeig
Marítim de Palma. 2956

U) A la Pregunta RGE núm. 203/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a terminis per al soterrament
del Passeig Marítim de Palma. 2956

V) A la Pregunta RGE núm. 268/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a promoció de
l'agricultura ecològica el 2004. 2956

X) A la Pregunta RGE núm. 288/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a explotacions ramaderes
clausurades per la utilització de cloranfenicol. 2957
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Y) A la Pregunta RGE núm. 574/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions i projectes
de l'empresa INESTUR. 2957

Z) A la Pregunta RGE núm. 579/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a campanya de comunicació
"Illes Balears, un espai laboral a protegir". 2957

AA) A la Pregunta RGE núm. 582/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a ports de les Illes de competència
i gestió autonòmica. 2957

AB) A la Pregunta RGE núm. 603/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pactes locals d'ocupació.
2958

AC) A la Pregunta RGE núm. 604/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cost econòmic de la
reestructuració del Servei d'Ocupació. 2958

AD) A les Preguntes RGE núm. 605/05 i 606/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a caiguda
dràstica de les inversions d'ajuntaments i a endeutament dels municipis. 2959

AE) A la Pregunta RGE núm. 607/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a exclusió de la gestió en
el treball i habitatge en cas de transferència als consells insulars. 2959

AF) A la Pregunta RGE núm. 609/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competències gestionades
pels ajuntaments. 2959

AG) A la Pregunta RGE núm. 611/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a errades del Canal 9.
2959

AH) A la Pregunta RGE núm. 612/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a model de Canal 9 per
a IB3. 2959

AI) A la Pregunta RGE núm. 637/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a estratègies concretes del
pacte socioeconòmic. 2959

AJ) A la Pregunta RGE núm. 1237/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a demanda del Sindicat
de Periodistes. 2959

AK) A la Pregunta RGE núm. 1238/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a duplicació de la plantilla
d'IB3. 2960

4. INFORMACIONS

A) Renúncia del president de la Comissió d'Assumptes Socials al seu càrrec. 2960

B) Renúncia de la secretària de la Comissió d'Assumptes Socials al seu càrrec. 2960
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de març del 2005, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1818/05, relativa a normativa sobre educació infantil 0-3
anys, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a mantenir, en qualsevol normativa al respecte,
l’exigència de titulació pels educadors infantils: magisteri o
formació professional.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en la necessària tasca de conciliació de la vida
familiar i la vida laboral, es tengui en compte en primer lloc el
dret dels infants a rebre una educació de qualitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir fórmules de participació efectiva
adreçades a ensenyament, pares i mares, de l’etapa de 0-3 anys.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir fórmules de coordinació pedagògica
entre els dos cicles de l’educació infantil."

A la seu del Parlament, 8 de març del 2005.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5992/04,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguretat a les
platges.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, José María Rodríguez i Barberá.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista i l'HBle. Sr. Andreu Prohens i Vicens, del Grup
Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Antoni
Diéguez i Seguí i José María Rodríguez i Barberá.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1587/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i Castillejo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pactes locals d'ocupació.
(BOPIB 74 de 17 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 14 de març 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 8

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1581/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a sentència del Tribunal
Superior de Justícia. (BOPIB 74 de 17 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 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2052/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a votació massiva a un candidat
no conegut. (BOPIB 78 d'11 de març del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2053/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a recomanacions de vot als residents
argentins censats a Formentera. (BOPIB 78 d'11 de març del
2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2054/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a recollida de documentació
electoral dels residents argentins censats a Formentera. (BOPIB
78 d'11 de març del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2055/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a disculpes del president per
l'organització de la inscripció massiva de residents argentins a
Formentera. (BOPIB 78 d'11 de març del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2057/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Diego Manuel Guasch i Díaz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resultat de la fira INTEC a
Eivissa. (BOPIB 78 d'11 de març 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 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2058/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb
l'educació i l'esbarjo dels infants als hospitals. (BOPIB 78 d'11
de març 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 14 de març 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 8

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2066/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a dotació
econòmica dels centres d'ensenyament públics. (BOPIB 78 d'11
de març del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2060/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de gestió de centres.
(BOPIB 78 d'11 de març del 2005).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març 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 8

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2061/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a campanyes de donació d'òrgans
i de teixits. (BOPIB 78 d'11 de març 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 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2048/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a actuacions de la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports als
projectes d'autopistes d'Eivissa-aeroport i d'Eivissa- Sant
Antoni. (BOPIB 78 d'11 de març del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2056/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Reial Decret que estableix la
nova regulació dels descomptes del transport aeri i marítim.
(BOPIB 78 d'11 de març del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2059/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cursos d'ensenyament de català
a distància mitjançant el sistema "CAPSA". (BOPIB 78 d'11 de
març 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 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març del 2005, rebutjà les esmenes a la totalitat  de devolució
RGE núm. 782/05 i 820/05,  dels Grups Parlamentaris Socialista
i d'Esquerra Unida i Els Verds, respectivament, al Projecte de
llei RGE núm 8613/04, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del
2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de març del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 1699/05, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a irregularitats en matèria
de publicació del BOIB i exigència de respectar les dates de
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publicació del BOIB. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del
2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març 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 8

de març del 2005, rebutjà els Punts 1-4, 7-10 i 13 de la Moció
RGE núm. 1818/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a normativa sobre educació infantil 0-3
anys. (BOPIB núm. 77 de 4 de març del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional amb motiu de la celebració de dia

8 de març com a Dia Internacional de la Dona Treballadora.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de març del 2005, aprovà per assentiment la declaració
institucional de referència que es transcriu a continuació:

"Declaració institucional amb motiu de la celebració 
del 8 de març com a Dia Internacional de la Dona

La primera celebració del Dia Internacional de la Dona es
produí el dia 19 de març de 1911. Els primers anys les dates
n’eren diferents segons els països, però al 1914 se celebrà per
primera vegada el 8 de març simultàniament a Alemanya,
Suècia i Rússia. Les recerques historiogràfiques més recents
qüestionen l’existència d’una motivació única per a aquesta
celebració, perquè els fets històrics que sovint s’han considerat
l’origen de l’establiment d’aquesta data, i causa de
commemoració més que de celebració (incendi d’una fàbrica

tèxtil de Nova York en què moriren 129 treballadores i/o
manifestació de treballadores del sector tèxtil de Nova York), es
produïren en dies i anys distints dels habitualment tinguts per
certs. Les raons històriques i sociopolítiques per les quals s’ha
consolidat la data del 8 de març poden ser atribuïdes a factors
diversos. No obstant, però, les possibles discrepàncies en la
interpretació del context que ha produït a fixar aquesta data, és
ja un fet indiscutible la consolidació internacional del dia 8 de
març com a Dia de la Dona, una data que, si més no, ens ha de
fer reflexionar sobre les condicions vitals i laborals de la dona
treballadora en el món en què vivim.

És innegable que en el darrer segle s’ha avançat en la
reducció de les diferències laborals entre homes i dones, tan pel
que fa a les oportunitats i les condicions per accedir al món
laboral, com pel que en fa a les retribucions i l’assumpció de
responsabilitats. Però també hem de reconèixer que aquesta
afirmació només és certa a determinats llocs del planeta i que,
ni tan sols en aquests casos, no se’n pot parlar en termes
absoluts.

Encara resta molt per fer fins que ja no calgui de dedicar un
dia específicament a la dona treballadora; estam enfora de la
plena equiparació en les condicions laborals o professionals de
l’home i la dona; la llar continua essent en massa casos un
segon lloc de feina, no remunerat, per a les dones; manca suport
familiar (salarial, fiscal i educatiu) que possibiliti realment
l’elecció de les dones pel que en fa a la dedicació professional;
cal insistir en la necessitat de formació cultural i educativa, i de
legislació, per combatre hàbits, actituds i actuacions
discriminatòries, de marginació, de violència de gènere o de
penalització laboral de la maternitat. I hem de fer esment també
de la creixent població de les dones immigrants que pateixen
sovint un doble procés de discriminació.

Conseqüentment, en la celebració del 8 de març del 2005,
Dia Internacional de la Dona, 

El Parlament de les Illes Balears, conscient de la persistència
de desigualtats discriminatòries, laborals i socials, entre homes
i dones, es compromet a continuar impulsant totes aquelles
mesures que contribueixin a assolir que les persones, homes i
dones, puguin viure i treballar en condicions d’igualtat real i en
què l’exercici de la llibertat i la dignitat no es vegi condicionat
tampoc per discriminacions vinculades al gènere.

A la seu del Parlament, a 8 de març del 2005."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Declaració institucional amb motiu de la commemoració

dels atemptats terroristes de l'11 de març del 2004 a Madrid.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de març del 2005, aprovà per assentiment la declaració
institucional de referència que es transcriu a continuació:
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"Declaració Institucional amb motiu de la commemoració
dels atemptats terroristes de l’11 de març del 2004 

a Madrid

Dia 11 de març del 2005 es compleix el primer aniversari
del terrible atemptat terrorista que es patí a Madrid i,
solidàriament, a tota Espanya, en una manifestació
incommensurable de crueltat i vesània esgarrifoses.

El Parlament de les Illes Balears, des de la més profunda i
dolguda solidaritat declara:

- La seva voluntat de mantenir viu el record de les víctimes
directes d’aquells actes esborronadors i de les que han patit i
pateixen les conseqüències de la barbàrie humana, en qualsevol
de les seves manifestacions, i especialment, en aquest cas, la del
terrorisme.

- El seu suport a les famílies afectades per aquests i d’altres
actes terroristes, no només mitjançant la solidaritat moral, sinó
també amb l’impuls i/o l’assumpció de mesures que
contribueixin a palAliar les conseqüències d’aquestes tragèdies.

- La seva convicció que la solidesa i la maduresa
democràtiques de la nostra societat continuaran essent els
fonaments més ferms per fer front als fanatismes amb la
paraula, el respecte i la convivència pacífica.

- La seva condemna més rotunda i inequívoca de les
conductes i actuacions violentes i desmereixedores de la
condició humana, qualsevulla siguin els arguments o
denominacions en que s’emparin, i més especialment, les
terroristes.

- El seu compromís decidit i incommovible amb la pau, el
poder de la paraula, la solidaritat i la democràcia.

Aquesta declaració es trametrà a les presidències de
l’Ajuntament i la Comunitat de Madrid, a la Presidència del
Govern de l’Estat i als presidents dels parlaments i assemblees
de la resta de les comunitats autònomes d’Espanya.

A la seu del Parlament, a 8 de març del 2005."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer del
2005, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8505/04, relativa a protocol d'ús del català al Registre
Civil, amb la incorporació de l'esmena RGE núm. 1776/05, del
Grup Parlamentari Popular, i quedà aprovada, per unanimitat,
la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l'Estat a signar un protocol que permeti
l'ús de la llengua catalana, tal i com es fa en la llengua
castellana, en els assentaments i l'emissió de certificacions,
d'impresos, de segells i de sistemes informàtics del Registre
Civil."

A la seu del Parlament, 23 de febrer del 2005.
El secretari:
Fernando Rubio i Aguiló.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer del
2005, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8999/04, relativa a les amenaces contra l'escriptor
Sebastià Alzamora, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

B)

"El Parlament de les Illes Balears condemna rotundament la
incitació a la violència realitzada pel Centro Cultural
Mallorquín."

A la seu del Parlament, 23 de febrer del 2005.
El secretari:
Fernando Rubio i Aguiló.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer del
2005, rebutjà els Punts 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE
núm.  8999/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a les amenaces contra l'escriptor Sebastià
Alzamora. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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Punt 3:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer del 2005, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm.  6990/04, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a unitat de farmàcia a les
residències d'ancians de Menorca. (BOPIB núm. 62 de 12 de
novembre del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer del 2005, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 483/05, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa nacionalista, relativa a obertura d'espais tancats a
l'Hospital de Son Llàtzer. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener del
2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.
4626/04.

 La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de febrer del 2005, procedí a elaborar el
dictamen de la proposició de llei de referència, relativa a
comercialització d'estades turístiques a habitatges, publicada al
BOPIB núm. 50, de 30 de juliol del 2004.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 16 de març del 2005, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 2246/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació de la Llei 7/1985, de 22 de maig, de creació de
la Companyia de Ràdio i Televisió de les Illes Balears.

Palma, a 16 de març 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 es preveu als articles 125 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició de llei següent.

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 7/1985, DE 22 DE MAIG,
DE CREACIÓ DE LA COMPANYIA DE RÀDIO I

TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 7/1985, de 22 de maig, de creació de la Companyia
de Ràdio i Televisió de les Illes Balears, en la seva redacció per
la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i
administratives, preveu a l'article 4 que el Consell
d'Administració està integrat per disset membres, elegits per
cada legislatura del Parlament de les Illes Balears, per la
majoria de dos terços.

Però, a més, es preveu que una vegada nomenat el director
general, aquest assisteix a les reunions del Consell
d'Administració amb veu i vot.
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Per tant, el nombre final de membres del Consell
d'Administració és de 18 membres i, en tractar-se d'un nombre
parell, pot provocar disfuncions indesitjables.

És per això que és necessari incorporar un nou membre al
Consell d'Administració per trencar aquesta paritat.

A més, així també es dóna entrada a un representant dels
treballadors del sector dels mitjans de comunicació.

Article primer

Es modifica l'apartat 1 de l'article 4 de la Llei 7/1985, de 22
de maig, de creació de la Companyia de Ràdio i Televisió de les
Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"1, El Consell d'Administració està integrat per divuit membres,
elegits per cada legislatura pel Parlament de les Illes Balears,
per la majoria de dos terços. Disset elegits d'entre persones
d'acreditat prestigi professional, en aplicació dels criteris de
proporcionalitat relatius als grups parlamentaris. L'altre ha de
ser un representant dels treballadors dels mitjans de
comunicació, per la qual cosa, previ al nomenament s'han
d'escoltar els sindicats de treballadors de mitjans de
comunicació i/o les organitzacions d'aquests treballadors més
representatius. Una vegada nomenat el director general, aquest
assisteix a les reunions, d'acord amb el que es disposa a l'article
10.4 d'aquesta llei."

Article segon

S'afegeix un apartat e) a l'article 9 de la Llei 7/1985, de 22
de maig, de creació de la Companyia de Ràdio i Televisió de les
Illes Balears:

"e) Un vocal designat per les organitzacions o pels sindicats
de treballadors de mitjans de comunicació."

Disposició final

La present llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 9 de març del 2005.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2191/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política energètica a les Illes Balears. (Mesa de 16
de març del 2005).

Palma, a 16 de març 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 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política energètica a les Illes Balears.

Una vegada presentat el Pla director sectorial d'energia de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista interpelAla el
conseller de Comerç, Indústria i Energia sobre la política
energètica a les Illes Balears.

Palma, a 9 de març del 2005.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2245/05, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5992/04, relativa a
seguretat a les platges. (Mesa de 16 de març del 2005).

Palma, a 16 de març 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 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.
5992/04, relativa a seguretat a les platges, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que la reducció
de recursos destinats a garantir la seguretat a les platges ha
causat un augment de morts per ofegament a la nostra comunitat
autònoma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar la política de suport als ajuntaments
duita a terme de l'any 2000 al 2003 per garantir la seguretat a les
platges de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a quantificar les necessitats econòmiques que
suposarà l'aplicació del Decret 2/2005 de 14 de gener i a
compensar econòmicament els ajuntaments pel cost que
suposarà el seu desplegament.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a racionalitzar les exigències de titulació exigides
en el Decret 2/2005 de 14 de gener.

Palma, a 10 de març del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2137/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a Lototrot
als hotels. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2146/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a mostra de races autòctones. (Mesa de
16 de març del 2005).

RGE núm. 2147/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a mostra de races autòctones. (Mesa de
16 de març del 2005).

RGE núm. 2160/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projecte d'ordenació i ancoratge al parc natural de ses
Salines. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2161/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a soterrament de línies elèctriques i telefòniques de ses Salines
de Formentera. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2162/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reformes a Can Marroig a Formentera. (Mesa de 16 de març
del 2005).

RGE núm. 2163/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reformes a la Plaça d'Europa a es Pujols. (Mesa de 16 de
març del 2005).

RGE núm. 2164/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a solar per a un centre polivalent a Santa Eulàlia. (Mesa de 16
de març del 2005).

RGE núm. 2165/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a turismes a congressos a Menorca. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2166/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a turismes a congressos a Eivissa. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2167/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a turismes a congressos a Mallorca. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2168/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a concessió de llicència a un supermercat. (Mesa de 16 de
març del 2005).

RGE núm. 2169/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reformes al mercat d'es Camp Rodó. (Mesa de 16 de març
del 2005).

RGE núm. 2170/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a turisme de congressos a les Illes. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2171/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a entitat responsable de l'execució dels projectes finançats amb
l'ecotaxa. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2192/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de l'IBASAN  a Eivissa. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2193/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de l'IBASAN  a Sant Antoni. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2194/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de l'IBASAN  a Sant Josep. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2195/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de l'IBASAN  a Sant Joan. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2196/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de l'IBASAN  a Santa Eulàlia. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2197/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de l'IBASAN  a Formentera. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2198/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de l'IBAEN  a Eivissa. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2199/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de l'IBAEN a Sant Antoni. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2200/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de l'IBAEN a Sant Josep. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2201/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de l'IBAEN a Sant Joan. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2202/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de l'IBAEN a Santa Eulàlia. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2203/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de l'IBAEN a Formentera. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2204/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
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de la Conselleria de Medi Ambient per depuració d'aigües
residuals a Eivissa. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2205/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de la Conselleria de Medi Ambient per depuració d'aigües
residuals a Sant Antoni. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2206/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de la Conselleria de Medi Ambient per depuració d'aigües
residuals a Sant Josep. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2207/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de la Conselleria de Medi Ambient per depuració d'aigües
residuals a Sant Joan. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2208/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de la Conselleria de Medi Ambient per depuració d'aigües
residuals a Santa Eulàlia. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2209/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
de la Conselleria de Medi Ambient per depuració d'aigües
residuals a Formentera. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2210/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a augment
del dèficit sanitari. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2211/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a augment
del dèficit en educació. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2212/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a millorar
els serveis al ciutadà en matèria de sanitat. (Mesa de 16 de
març del 2005).

RGE núm. 2213/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
transferència sanitària deficitària. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2214/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a augment
dels recàrrecs impositius. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2215/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
"defensor de l'espectador". (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2216/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a projecte
de reforma de la Llei de règim local. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2217/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a criteris
polítics seguits per al projecte de reforma de la Llei de règim
local. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2218/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
demandes contencioses administratives per responsabilitat
patrimonial. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2219/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
demandes contencioses administratives per responsabilitat
patrimonial en matèria sanitària. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2220/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
demandes contencioses administratives per responsabilitat
patrimonial en matèria de transports. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2221/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
demandes contencioses administratives per responsabilitat
patrimonial en matèria d'educació. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2222/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
demandes contencioses administratives per responsabilitat
patrimonial per mal funcionament dels serveis públics. (Mesa
de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2223/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a causes
penals on s'ha personat el Govern. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2224/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a conveni amb la Generalitat
Valenciana. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2226/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a programa de salut bucodental. (Mesa
de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2227/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a atenció d'infants amb el programa de
salut bucodental. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2228/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a subvencions pels mals ocasionats per temporals.
(Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2229/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a calendari oficial de turisme. (Mesa de
16 de març del 2005).

RGE núm. 2230/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a descomptes per residents. (Mesa de 16
de març del 2005).
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RGE núm. 2231/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a operatiu per al retorn avançat dels
diners del descompte de resident. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2245/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a actuacions del Protectorat de la
Fundació Alzina. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2247/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
signats al marge dels contractes-programes del SOIB. (Mesa
de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2248/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
partides pressupostàries donades d'alta a Presidència del
Govern. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2255/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
necessitats de ràdio FM. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2256/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a metges
especialistes a l'Escola Balear de l'Esport. (Mesa de 16 de
març del 2005).

RGE núm. 2257/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fisioterapeutes a l'Escola Balear de l'Esport. (Mesa de 16 de
març del 2005).

RGE núm. 2258/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractacions efectuades a l'Escola Balear de l'Esport. (Mesa
de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2259/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
contra el doping. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2260/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
dels serveis de medicina esportiva a l'Escola Balear de
l'Esport. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2261/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a psicòlegs
a l'Escola Balear de l'Esport. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2262/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsable de la medicina esportiva a l'Escola Balear de
l'Esport. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2263/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
metge de família. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2264/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
d'infermeres. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2265/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
personal auxiliar administratiu. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2266/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
personal auxiliar administratiu. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2267/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
personal auxiliar administratiu. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2268/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
metge de família. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2269/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
metge de família. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2270/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
d'infermeres. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2271/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
d'infermeres. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2272/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
psiquiatria. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2273/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
psiquiatria. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2274/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
psiquiatria. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2275/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llits de Son
Dureta. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2276/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llits de Son
Llàtzer. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2277/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llits de
mitjana estada. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2278/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llits de Joan
March. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2279/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llits de Creu
Roja. (Mesa de 16 de març del 2005).
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RGE núm. 2280/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concert
Creu Roja. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2281/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concert
Sant Joan de Déu. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2282/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llits de Son
Joan de Déu. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2283/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
concerts. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2284/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places del
psicogeriàtric. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2285/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocupació
del psicogeriàtric. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2286/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
salut mental. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2287/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places per
a malalts mentals. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2288/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places de
llarga estada. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2289/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
d'integració. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2290/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concerts
amb associacions. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2291/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla de
Son Dureta. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2292/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla de
l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2293/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla de
Can Misses. (Mesa de 16 de març del 2005).

Palma, a 16 de març 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, 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 només una
vintena d'hotels ofereixin el joc de la Lototrot?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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 a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ha concedit la Conselleria d'Agricultura i Pesca alguna
subvenció per a la celebració, a Ciutadella de Menorca, de la
mostra de races autòctones?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Ha concedit la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
alguna subvenció per a la celebració, a Ciutadella de Menorca,
de la mostra de races autòctones?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció la Conselleria de Turisme de dur a terme el
projecte d'ordenació i ancoratge d'embarcacions al parc natural
de ses Salines (Formentera) amb càrrec als fons de l'ecotaxa?

Palma, a 8 de març del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina data pensa el Govern de les Illes Balears iniciar el
soterrament de les línies elèctriques i telefòniques del parc
natural de ses Salines (Formentera) finançat amb els fons de
l'ecotaxa?

Palma, a 8 de març del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data pensa el Govern de les Illes Balears iniciar les
obres de rehabilitació de Can Marroig (Formentera) finançades
amb el fons de l'ecotaxa?

Palma, a 8 de març del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data pensa el Govern de les Illes Balears iniciar les
obres de rehabilitació de la Plaça d'Europa a es Pujols
(Formentera) finançades amb el fons de l'ecotaxa?

Palma, a 8 de març del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data pensa el Govern de les Illes Balears realitzar
la compra d'un solar a Santa Eulàlia (Eivissa), destinat a la
construcció d'un centre polivalent finançat amb el fons de
l'ecotaxa?

Palma, a 8 de març del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la xifra de turistes arribats a Menorca que venien
a un congrés durant l'any 2004.

Palma, a 8 de març del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la xifra de turistes arribats a Eivissa que venien a
un congrés durant l'any 2004.

Palma, a 8 de març del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la xifra de turistes arribats a Mallorca que venien
a un congrés durant l'any 2004.

Palma, a 8 de març del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines reformes justifiquen la concessió d'una llicència a un
supermercat situat davant el mercat d'es Camp Rodó?

Palma, a 8 de març del 2005.
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La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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

Es varen tenir en compte les reformes que s'estaven fent al
mercat d'es Camp Rodó a l'hora de concedir la llicència al
supermercat situat davant de l'esmentat mercat?

Palma, a 8 de març del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres la Conselleria de Turisme per
incentivar el turisme de congressos a les illes de Mallorca,
Eivissa i Menorca?

Palma, a 8 de març del 2005.
La diputada:
Patricia 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 escrita.

Quina entitat és la responsable de l'execució dels projectes
finançats amb els fons de l'ecotaxa?

Palma, a 8 de març del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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.

Quines han estat les inversions de l'IBASAN al municipi
d'Eivissa entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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

Quines han estat les inversions de l'IBASAN al municipi de
Sant Antoni entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les inversions de l'IBASAN al municipi de
Sant Josep entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les inversions de l'IBASAN al municipi de
Sant Joan entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quines han estat les inversions de l'IBASAN al municipi de
Santa Eulàlia entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
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El diputat:
Joan Boned i Roig.

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

Quines han estat les inversions de l'IBASAN al municipi de
Formentera entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.

Quines han estat les inversions de l'IBAEN al municipi
d'Eivissa entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.

Quines han estat les inversions de l'IBAEN al municipi de
Sant Antoni entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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

Quines han estat les inversions de l'IBAEN al municipi de
Sant Josep entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.

Quines han estat les inversions de l'IBAEN al municipi de
Sant Joan entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quines han estat les inversions de l'IBAEN al municipi de
Santa Eulàlia entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quines han estat les inversions de l'IBAEN al municipi de
Formentera entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
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Quines han estat les inversions de la Conselleria de Medi
Ambient per depuració d'aigües residuals al municipi d'Eivissa
entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.

Quines han estat les inversions de la Conselleria de Medi
Ambient per depuració d'aigües residuals al municipi de Sant
Antoni entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.

Quines han estat les inversions de la Conselleria de Medi
Ambient per depuració d'aigües residuals al municipi de Sant
Josep entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.

Quines han estat les inversions de la Conselleria de Medi
Ambient per depuració d'aigües residuals al municipi de Sant
Joan entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quines han estat les inversions de la Conselleria de Medi
Ambient per depuració d'aigües residuals al municipi de Santa
Eulàlia entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.

Quines han estat les inversions de la Conselleria de Medi
Ambient per depuració d'aigües residuals al municipi de
Formentera entre el juliol del 2003 i l'1 de març del 2005?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
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 ha estat l'augment del dèficit sanitari, segons el Govern
de les Illes Balears des del juliol del 2003? Desglossau-lo per
anys.

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quin ha estat l'augment del dèficit en educació, segons el
Govern de les Illes Balears des del juliol del 2003? Desglossau-
lo per anys.

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.

Pensa el Govern de les Illes Balears que no assistint al
Consell Interterritorial en matèria de Sanitat es milloraran els
serveis al ciutadà?

Palma, a 9 de març 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.

Pot confirmar el Govern de les Illes Balears si el seu
president era membre del Govern central que realitzà la
transferència de sanitat a la comunitat autònoma? En cas
afirmatiu, la transferència ja es realitzà amb dèficit?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears augmentar els recàrrecs
impositius que li permet la llei per finançar els dèficits
pressupostaris que està creant?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
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 la figura del
"defensor de l'espectador" està més indicada per garantir el
servei públic de les emissions d'IB3 que la creació d'un consell
plural i independent?

Palma, a 9 de març 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.

Ha intervengut de qualque manera el Govern de les Illes
Balears en el projecte de reforma de la Llei de règim local? Si
n'és el cas, especificau-ne les actuacions i les dates.

Palma, a 9 de març 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.

En el cas que el Govern de les Illes Balears hagi intervengut
de qualque manera en el projecte de reforma de la Llei de règim
local, quins criteris polítics ha seguit?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quantes demandes contencioses administratives ha rebut el
Govern de les Illes Balears per responsabilitat patrimonial
durant els anys 2003 i 2004? Especificau-les per illes.

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quantes demandes contencioses administratives ha rebut el
Govern de les Illes Balears per responsabilitat patrimonial en
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matèria sanitària durant els anys 2003 i 2004? Especificau-les
per illes.

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
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 demandes contencioses administratives ha rebut el
Govern de les Illes Balears per responsabilitat patrimonial en
matèria de transports durant els anys 2003 i 2004? Especificau-
les per illes.

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
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 demandes contencioses administratives ha rebut el
Govern de les Illes Balears per responsabilitat patrimonial en
matèria d'educació durant els anys 2003 i 2004? Especificau-les
per illes.

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
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 demandes contencioses administratives ha rebut el
Govern de les Illes Balears per responsabilitat patrimonial per
mal funcionament dels serveis públics durant els anys 2003 i
2004? Especificau-les per illes.

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
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 quantes causes penals està personat el Govern de les Illes
Balears, en qualsevol de les figures que permet la llei? Si n'és el
cas, especificau cada acte o diligència i la condició en la qual
obra el Govern de les Illes Balears.

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

S'ha signat algun conveni i/o acord sobre gestió de farmàcia
i/o informació per al control i explotació de la prestació
farmacèutica, amb la Generalitat Valenciana?

Palma, a 9 de març del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Salut i
Consum referents al programa de salut bucodental?

Palma, a 9 de març del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quants d'infants s'han atès, especificant-ho per illes, a les
actuacions referents al programa de salut bucodental?
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Palma, a 9 de març del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina subvenció ha donat el Govern al municipi de
Valldemossa en concepte de reparacions pels mals ocasionats
pel temporal? Quina conselleria ha donat la subvenció? Qui és
el beneficiari d'aquesta subvenció?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què va costar el calendari oficial de turisme que va regalar
el Sr. Flaquer i en el qual la Setmana Santa Figura quinze dies
més tard del que és en realitat?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de diners s'han tornat amb l'avançament del
descompte de residents?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria de Turisme  del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Què ha costat l'operatiu posat en marxa pel retorn avançat
dels diners del descompte de resident? Què ha costat la
propaganda d'aquest servei temporal que oferí el Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Dia 16 de gener del 1980, fa 25 anys, es va atorgar
l'escriptura de constitució de la "Fundación de Beneficencia
Particular Alzina". A l'article primer dels estatuts s'estableix que
la finalitat fonamental és construir i sostenir una residència per
a gent gran.

El capital fundacional (article 6) és la finca de Son Bordils
a Inca, una part de la qual, la part corresponent a les cases, és
inalienable com a patrimoni permanent de la Fundació i es
preveu que allà s'ubiqui la residència (article 8 dels estatuts).

La resta de la finca va ser venuda, i una part important del
preu s'ha anat lliurant a la Residència Municipal Miquel Mir
d'Inca per sufragar-li inversions, inversions subvencionades així
mateix pel Govern de les Illes Balears.

La decisió del patronat de fer aquestes aportacions a la
residència municipal la vàrem aplaudir en el seu moment i ens
sembla del tot encertada. Tanmateix, sembla que fa inviable dur
a terme la residència pròpia a Son Bordils.

Mentrestant, les cases de Son Bordils, que són incloses en el
catàleg de béns d'interès artístic i patrimonial municipal, es
troben en una situació lamentable, havent passat per ull bona
part de les teulades. Fets que el nostre grup ha posat en
coneixement de l'ajuntament i de la Comissió insular
d'ordenació del territori, urbanisme i patrimoni.

Per tot això, demanam a la Sra. Consellera: Quines
actuacions de control ha fet i té intenció d'emprendre el
protectorat de la Fundación de Beneficencia Particular Alzina
que vós presidiu, d'acord amb les atribucions de la Llei 50/2002,
de 26 de desembre, de fundacions, i del Decret 45/98, de 14
d'abril?

Palma, a 9 de març del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

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

Amb quines entitats públiques, provades, associacions,
patronals o sindicats, s'han signat convenis, al marge dels
contractes-programa, per executar els fons 2004-2005 del
SOIB? Per quines quanties i per quins conceptes?

Palma, a 10 de març del 2005.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius van donar-se de baixa 90.000 euros de
partides d'educació i medi ambient (expedient 0012, data de
comptabilització de 27/01/2004), per tal de donar-les d'alta com
a subvencions als Serveis Generals de la Presidència del
Govern?

Palma, a 10 de març del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals l Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha presentat el Govern de les Illes davant el Ministeri
d'Indústria el Pla de necessitats de ràdio FM?

Palma, a 10 de març del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)
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 metges especialistes en medicina
esportiva que han donat serveis a l'Escola Balear de l'Esport des
del juliol del 2003 fins a l'actualitat?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)
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 fisioterapeutes que han donat serveis
a l'Escola Balear de l'Esport des del juliol del 2003 fins a
l'actualitat?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)
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 contractacions efectuades per als
serveis de medicina esportiva de l'Escola Balear de l'Esport des
del juliol del 2003?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL)
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 mesures s'han pres per la Conselleria de Presidència
i Esports per a la lluita contra el doping en l'esport?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)
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 funcions desenvolupen en l'actualitat els serveis de
medicina esportiva de l'Escola Balear de l'Esport?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)
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 procediment s'ha seguit per a la contractació de
psicòlegs a l'Escola Balear de l'Esport?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)
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 persona és la responsable de la medicina esportiva a
l'Escola Balear de l'Esport?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)
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 places noves de metge de família s'han creat i
ocupat a atenció primària de Mallorca durant l'any 2004?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)
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 places d'infermera s'han creat i ocupat a atenció
primària de Mallorca durant l'any 2004?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)
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 places noves d'auxiliar administratiu s'han creat i
ocupat a atenció primària d'Eivissa i Formentera durant l'any
2004?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)
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 places noves d'auxiliar administratiu s'han creat i
ocupat a atenció primària de Mallorca durant l'any 2004?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)
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 places noves d'auxiliar administratiu s'han creat i
ocupat a atenció primària de Menorca durant l'any 2004?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU)
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 places noves de metge de família s'han creat i
ocupat a atenció primària d'Eivissa i Formentera durant l'any
2004?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)
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 places noves de metge de família s'han creat i
ocupat a atenció primària de Menorca durant l'any 2004?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)
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 places d'infermera s'han creat i ocupat a atenció
primària de Mallorca durant l'any 2004?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)
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 places noves de metge de família s'han creat i
ocupat a atenció primària de Mallorca durant l'any 2004?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)
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 places noves de psiquiatra per a l'atenció a les
unitats de salut mental de Mallorca s'han creat i ocupat l'any
2004?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)
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 places noves de psiquiatra per a l'atenció a les
unitats de salut mental de Menorca s'han creat i ocupat l'any
2004?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB)
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 places noves de psiquiatra per a l'atenció a les
unitats de salut mental d'Eivissa i Formentera s'han creat i
ocupat l'any 2004?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)
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 de llits d'aguts té Son Dureta a data d'avui?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)
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 de llits d'aguts té Son Llàtzer a data d'avui?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)
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 de llits de mitjana estada estan oberts (disponibles)
a l'Hospital General?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)
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 de llits de mitjana estada estan oberts (disponibles)
a l'Hospital Joan March?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG)
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 de llits de llarga estada té concertats la conselleria o
l'ib-salut amb Creu Roja?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)
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.

Què va pujar el concert econòmic amb la Creu Roja l'any
2004 (cost de gener a desembre, liquidat o pendent de liquidar)?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CI)
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.

Què va pujar el concert econòmic amb Sant Joan de Déu
l'any 2004 (cost de gener a desembre, liquidat o pendent de
liquidar)?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)
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 de llits de llarga estada té concertats la conselleria o
l'ib-salut amb Sant Joan de Déu?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CK)
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.

Què han pujat els concerts que la Conselleria de Salut o l'ib-
salut ha mantingut durant l'any 2004 amb: Policlínica Miramar,
Clínica Rotger, Empresa PET, Grup Juaneda/Hospital de Muro,
Clínica Femenias, TAC Clínica Femenias, centres de diàlisi,
Policlínica del Rosari, Clínica Menorca, Centre de medicina
avançada Menorca i RNM centre de medicina avançada?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CL)
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 places estan operatives al psicogeriàtric el gener del
2005?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CM)
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 ha estat l'ocupació mitjana del psicogeriàtric durant
l'any 2004 distribuïda per mesos?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CN)
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 places per a malalts aguts de salut mentals estan
disponibles a 1 de gener del 2005 per centres hospitalaris: Son
Dureta, Son Llàtzer, Hospital de Manacor, Hospital Psiquiàtric,
Hospital Verge del Toro i Hospital Can Misses?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CO)
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 places per a malalts mentals de mitjana estada es
tenen a la comunitat autònoma i quina és la seva ubicació?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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De quantes places de llarga estada per a malalts mentals
disposa la comunitat autònoma a data 1 de gener i quina és la
seva ubicació?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CQ)
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 places d'integració comunitària (pisos, cases, ...) per
a malalts de salut mental estan disponibles a dia d'avui a la
nostra comunitat (lliures i ocupades)?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CR)
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.

Què van pujar els concerts amb associacions de salut mental
que té la conselleria, l'ib-salut o l'empresa pública GESMA,
desglossats per associacions?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CS)
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.

Plantilla orgànica de Son Dureta a 1 de gener del 2005 i
plantilla real a la mateixa data.

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CT)
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.

Plantilla orgànica de l'Hospital Verge del Toro a 1 de gener
del 2005 i plantilla real a la mateixa data.

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CU)
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.

Plantilla orgànica de l'Hospital Can Misses a 1 de gener del
2005 i plantilla real a la mateixa data.

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2353/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a llei estatal d'horaris comercials. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2364/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
d'austeritat en la despesa del Govern. (Mesa de 16 de març del
2005).

RGE núm. 2365/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla d'equilibri pressupostari. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2366/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
generalització del tot inclòs al mercat alemany. (Mesa de 16 de
març del 2005).

RGE núm. 2367/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plus
d'insularitat. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2379/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicitud de
colAlaboració en relació amb projectes urbanístics per part del
batle d'Eivissa. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2380/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a campanyes promocionals de les Illes als mercats emissors.
(Mesa de 16 de març del 2005).



BOPIB núm. 79 -  18 de març del 2005 2947

RGE núm. 2381/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira
Futur Jove. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2382/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a expectatives per al sector turístic de les Illes Balears a la ITB
de Berlín. (Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2383/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de les actuacions en infraestructura a Eivissa i
Formentera per part de la Conselleria de Salut i Consum.
(Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2384/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i
Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria d'agricultura ecològica. (Mesa de 16 de
març del 2005).

Palma, a 16 de març 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Té previst el Govern de les Illes Balears presentar recurs
d'inconstitucionalitat contra la llei estatal d'horaris comercials
per invasió de competències exclusives de les Illes Balears?

Palma, a 15 de març del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per solucionar el fort endeutament del pressupost d'aquest
govern per al 2005, no considera el Govern de les Illes Balears
que és més adequada una política d'austeritat en la despesa que
pujar tots els anys els imposts?

Palma, a 15 de març del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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

Quines mesures ha proposat el Govern de les Illes Balears
per sanejar l'endeutament provocat amb el pressupost del 2005?

Palma, a 15 de març del 2005.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del tot
inclòs al mercat alemany?

Palma, a 15 de març del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears fer efectiva la
pujada del concepte retributiu conegut amb el nom de Plus
d'insularitat?

Palma, a 15 de març del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha dirigit el batle d'Eivissa al conseller d'Educació per
solAlicitar la seva colAlaboració en el desenvolupament dels
projectes urbanístics de la ciutat que presideix?

Palma, a 15 de març del 2005.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
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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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina serà la distribució territorial per illes del conveni
signat entre l'Institut Balear de Promoció del Turisme i l'Institut
de Turisme d'Espanya per a la realització de campanyes
promocionals de les Illes als mercats emissors?

Palma, a 16 de març del 2005.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa la consellera de Presidència i Esports de
la primera edició de la fira Futur Jove?

Palma, a 16 de març del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines expectatives s'han generat segons el conseller de
Turisme per al sector turístic de les Illes Balears durant la
celebració de la fira turística ITB a Berlín?

Palma, a 16 de març del 2005.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troben les actuacions en infraestructura
que es desenvolupen a les illes d'Eivissa i Formentera per part
de la Conselleria de Salut i Consum?

Palma, a 16 de març del 2005.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions porta a terme la Conselleria d'Agricultura
i Pesca en matèria de foment de l'agricultura ecològica?

Palma, a 16 de març del 2005.
El diputat:
Eduard Puche i Castillejo.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2249/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses de l'any 2004 referides a la Posada de Biniatró, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2250/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost de l'any 2005 de la Posada de Biniatró, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 16
de març del 2005).

RGE núm. 2251/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats culturals durant l'any 2005 a la Posada de Biniatró,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(Mesa de 16 de març del 2005).

Palma, a 16 de març 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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Podria indicar-se l'import de les despeses que la Conselleria
d'Educació i Cultura va destinar durant l'any 2004 a la Posada de
Biniatró, desglossant-les per imports i conceptes?

Palma, a 10 de març del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quin és el pressupost que la Conselleria d'Educació i
Cultura té previst destinar durant l'any 2005 a la Posada de
Biniatró, desglossat per imports i conceptes?

Palma, a 10 de març del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quines activitats culturals té previstes fer la Conselleria
d'Educació i Cultura a la Posada de Biniatró durant l'any 2005
i quina és la inversió prevista per aquest concepte?

Palma, a 10 de març del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2151/05, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a establiments del fons de garantia per a pensions d'aliments.
(Mesa de 16 de març del 2005).

RGE núm. 2303/05, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a facilitació d'accessos a centres escolars.  (Mesa de 16 de
març del 2005).

Palma, a 16 de març 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 163 i següents del

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

La necessitat d'un fons de garantia per al pagament de les
pensions d'aliments és una qüestió que en l'actualitat toca de
prop moltes famílies i afecta de manera especialment greu a
aquells amb menys recursos econòmics.

Després d'una separació o d'un divorci, el cònjuge que obté
la guarda i custòdia dels fills, si no pot cobrar la pensió
d'aliments que li ha estat reconeguda, es veu abocat a una difícil
subsistència. Tot i que la pensió sigui reconeguda judicialment
i constitueixi un títol executiu, sabem que moltes vegades per
insolvència del deutor aquesta no s'arriba a cobrar, i en altres
casos es produeix un important retard en el pagament.

La igualtat d'oportunitats real exigeix que les famílies no es
vegin abocades a una existència molt difícil per aquesta
circumstància, i l'establiment d'un fons de garantia que tengui
com a funció principal garantir el cobrament de la pensió
d'aliments i la subrogació en el lloc del cònjuge creditor, de
manera que després repercuteixi sobre el deutor, pot ajudar a
corregir la situació.

Per tot això, els diputats d'Unió Mallorquina al Grup
Parlamentari Mixt presenten la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè institueixi un fons de garantia per cobrir
l'impagament de pensions d'aliments, tot dotant-lo dels
suficients recursos per poder complir les seves finalitat.

Palma, a 8 de març del 2005.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En els darrers anys es constata un augment de la utilització
dels mitjans de transport individual en l'acompanyament i la
recollida dels infants i joves dels nostres centres escolars. Això
produeix conseqüències no desitjades, com els embussos de
trànsit i la pèrdua del sa costum d'anar a peu a l'escola -que, a
més, contribueix a la seva autonomia personal- i relacionar-se
així amb altres escolars que fan el mateix.

Així mateix, l'actual normativa d'admissió d'alumnes prima
el criteri de proximitat del domicili a l'hora de decidir quins
alumnes són admesos als centres, la qual cosa determina que un
alt percentatge d'aquest alumnat visqui a prop de la seva escola
i pugui, per tant, anar-hi a peu.

És evident, però, que no sempre els accessos als centres
escolars per als vianants són adequats, tenen l'amplada idònia o
estan suficientment protegits i indicats, factors tots ells que
determinen, en molts casos, la decisió dels pares i de les mares
d'acompanyar els seus fills amb el vehicle privat.

Per tot això resultaria molt beneficiosa l'adopció de mesures
que contribuïssin a fomentar l'accés pedestre a les escoles dels
alumnes que hi viuen a prop i a incentivar l'ús dels mitjans de
transport colAlectiu.

En conseqüència, els diputats d'Unió Mallorquina al Grup
Parlamentari Mixt presenten la següent proposició no de llei:
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1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències i en
colAlaboració amb les administracions municipals respectives,
a crear les denominades "rutes escolars" per tal de fomentar
l'accés a peu dels alumnes als centres d'ensenyament que, en
qualsevol cas, suposin:

a) L'existència d'una amplada de voravia adequada per al trànsit
pedestre que ha de suportat cada centre escolar, protegida amb
barreres adequades que impedeixin l'accés dels infants a la
calçada.

b) La indicació i la retolació, des d'una distància radial de 500
metres del centre escolar, de totes les vies i els carrers que
condueixen a les diferents escoles, seguint un model que sigui
fàcilment intelAligible per als infants i que n'eviti que es puguin
perdre i, així mateix, que tots els conductors siguin conscients
que han d'extremar les precaucions en circular-hi.

c) La distribució, a l'inici del curs, a cadascun dels centres
escolars, d'un mapa d'accessos pedestres entre tots els alumnes.

d) La senyalització de tots els passos de vianants a prop d'un
centre escolar i la colAlocació d'elements (com ara els anomenats
"guardes ajaguts", semàfors controlats per radar o estacions de
radar senyalitzades) per evitar que els vehicles a motor superin
determinada velocitat.

e) La colAlocació d'elements d'ajuda a les persones amb minva
de les seves capacitats físiques i sensorials en tots els passos i
accessos.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències i en
colAlaboració amb les administracions locals i amb les empreses
afectades, a incentivar que els alumnes que han d'accedir als
centres escolars en vehicle a motor ho facin en mitjans
colAlectius públics o privats, mitjançant l'establiment
d'abonaments especials per als escolars, als municipis o
concessionàries que encara no en disposin, i incrementant la
partida d'ajudes per al transport escolar per tal d'universalitzar-
les i contribuir que l'ús dels vehicles particulars es redueixi
sensiblement.

Palma, a 10 de març del 2005.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 6341/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a Directiva
Comunitària 96/82/CEE. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del
2005).

La qüestió que es planteja a la pregunta parlamentària
present es troba reflectida a la documentació que fou remesa a
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, mitjançant la
contestació a la solAlicitud de documentació 2433/04, a la qual
ens remetem expressament.

Marratxí, 23 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 7076/04 a 7087/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relatives a
exclusions de llista d'espera als hospitals de Son Dureta, Son
Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro, a llista
d'espera quirúrgica i a llista d'espera a consulta. (BOPIB núm.
62 de 12 de novembre del 2005).

Ateses l'extensió i les característiques de les respostes,
queden dipositades al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 168/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a manifestacions
sindicals sobre habitatge i educació. (BOPIB núm. 69 de 14 de
gener del 2005).

Per donar una contestació adequada, seria necessari una
major concreció sobre les manifestacions sindicals a què es
refereix el diputat en la seva pregunta. No obstant això, el
Govern considera que es fa un esforç important en matèria
d'habitatge i educació i es desenvolupen moltes actuacions i
molts projectes.

Palma, 23 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 171/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a infraestructures
licitades per la Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB núm.
69 de 14 de gener del 2005).

La relació d'infraestructures viàries que ha licitat la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports des del
juliol del 2003 fins al desembre del 2004 és la següent:

• Desdoblament de la PM 602 tram Arenal-Llucmajor.
Autopista Arenal-Llucmajor

• Prolongació de la PM-27 autopista central tram III supressió
de la travessia d'Inca

• Variant de Llucmajor entre el PQ 2,900 de la carrera PM-
602 i el PQ 28,500 de la carretera C-717

• Ronda sud de Ciutadella
• Tercer carril autopista d'Inca. Tram via de cintura- 2n

cinturó de Palma
• Desdoblament de la C-713 tram Inca-sa Pobla
• Prolongació de l'autovia PM-1 (Palma-Palmanova) fins a

l'enllaç nord de Peguera
• Segona ronda d'Eivissa 
• Variant Sant Llorenç des Cardassar 
• Variant nord de Manacor 
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• Adequació de la carretera PM-111 de Palma a Valldemossa.
Tram camí dels Reis-s'Esglaieta

• Desdoblament C-715 variant Son Ferriol-Camí de sa Síquia
• Projecte de construcció i obres d'accés al port de Sóller pel

túnel de sa Mola

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 172/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a infraestructures
previstes de licitar per la Conselleria d'Obres Públiques.
(BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

La relació d'infraestructures viàries que té previst de licitar
la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports a partir
de l'1 de gener del 2005 és, en principi, la següent:

• Nou accés a l'aeroport d'Eivissa
• Desdoblament de la carretera Eivissa-Sant Antoni

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 173/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a empreses
beneficiàries d'obres d'infraestructures previstes licitades per
la Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB núm. 69 de 14 de
gener del 2005).

Les empreses adjudicatàries d'obres d'infraestructures viàries
licitades des del juliol del 2003 fins a desembre del 2004 són les
següents:

• ACS Proyectos Obras y Construcciones SA y Matías Arrom
Bibiloni en UTE

• FCC Construcción SA, Llabrés Feliu Obra Civil SA y
COEXA en UTE

• Melchor Mascaró SA y Cavosa Obras y Proyectos en UTE
• Antonio Gomila SA, JUan Mora SA y PRINUR SA en UTE
• NECSO Entrecanales y Cubiertas SA y Aglomerados

Mallorca SA en UTE
• AZVI SA y Obras y Pavimentaciones MAN SA
• Ferrovial Agroman SA y Amer e hijos SA en UTE
• Matías Arrom Bibiloni y Rubau Tarres en UTE
• Construcciones, excavaciones y asfaltos SA y Obras

hidráulicas y viarias SA en UTE
• CAVOSA Obras y proyectos SA y Melchor Mascaró en

UTE
• COPISA Constructora Pirenaica SA y Pavimentaciones y

hormigones Carreras SA en UTE
• Fernández Constructor, SA
• Obras subterráneas SA i Contratistas Mallorquines

Asociados en UTE

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 174/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contractes de més de
30.000 euros signats per la Conselleria d'Obres Públiques.
(BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

El nombre de contractes per més de 30.000i signats per la
consellera des del juliol del 2003 fins a 31 de desembre del 2004
és de 50.

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 175/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contractistes que han
signat contractes de més de 30.000 euros amb la Conselleria
d'Obres Públiques. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

La relació de contractistes que han signat contractes per
valor superior a 30.000i des del juliol del 2003 al desembre del
2004 són els següents:

• Eulen Seguridad, SA
• Equipo Estiu SL i Eyser Estudios y Servicios, SA en UTE
• Initec Tecnología i Aneto Consultores, SL en UTE
• Control y Geologia, SA
• Global PM Consultores, SL
• Geología de Mallorca, SL
• Proyectos paisajísticos de Baleares, SL i Viveros Tous en

UTE
• Fhecor Ingenieros Consultores, SA, Técnicas Reunidas, SA

y Aneto Consultores, Sa en UTE
• Promoción y Proyectos, SL
• Drago Sub, SA
• Global PM Consultores, SL
• Sener, Ingeniería y Sistemas, SA
• Europrincipia Consultores Asociados, SL
• Apia XXI, SA
• Obras y Construcciones Comas, SA
• Optimalia Balear, SL
• Cia Mediterránea de Vigilancia, SA
• ACS Proyectos Obras y Construcciones SA y Matías Arrom

Bibiloni en UTE
• FCC Construcción, SA, Llabrés Feliu Obra Civil, SA i

Coexa en UTE
• Melchor Mascaró, SA i Cavosa Obras y Proyectos en UTE
• Antonio Gomila, SA, Juan Mora, SA i Prinurr, SA en UTE
• Necso Entrecanales y Cubiertas, SA i Aglomerados

Mallorca, SA en UTE
• Azvi, SA i Obras y Pavimentacionesman, SA
• Ferrovial Agroman, SA i Amer e hijos, SA en UTE
• Matías Arrom Bibiloni i Rubau Tarres en UTE
• Construcciones, excavaciones y asfaltos, SA i Obras

hidráulicas y viarias SA en UTE
• Cavosa Obras y proyectos, SA i Melchor Mascaró en UTE
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• Copisa Constructora Pirenaica, SA i Pavimentaciones y
Hormigones Carreras, SA en UTE

• Fernández Constructor, SA
• Obras subterráneas, SA i Contratistas Mallorquines

Asociados en UTE
• Crespí, Construccions d'Obres Públiques, SL
• Juan Mora, SA
• Melchor Mascaró, SA
• Mulet Castillo, SL
• Tot Fred, SL
• Sistemas Documentales Informatizados SDI, SL
• APIA XXI, SA
• Geología de Mallorca, SL
• Gestión Proyectos Balear, SL
• Control y Geología, SA
• Cia Mediterránea de Vigilancia, SA
• Fomento de Construcciones y Contratas, SA
• Fomento de Construcciones y Contratas, SA
• Grusamar Ingeniería y Consulting, SL
• Fomento de Construcciones y Contratas, SA
• Fomento de Construcciones y Contratas, SA
• Melchor Mascaró, SA
• Control y Geología, SA
• Matías Arrom Bibiloni
• Cladera Ferrer, SA

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 176/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contractistes que
han signat contractes de més de 30.000 euros amb la
Conselleria d'Obres Públiques relatius a infraestructures
viàries. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

Relació de contractistes que han signat contractes de
construcció d'infraestructures viàries per valor superior a 30.000
i des del juliol del 2003 al 31 de desembre del 2004:

• ACS Proyectos Obras y Construcciones SA y Matías Arrom
Bibiloni en UTE

• FCC Construcción SA, Llabrés Feliu Obra Civil SA y
COEXA en UTE

• Melchor Mascaró SA y Cavosa Obras y Proyectos en UTE
• Antonio Gomila SA, JUan Mora SA y PRINUR SA en UTE
• NECSO Entrecanales y Cubiertas SA y Aglomerados

Mallorca SA en UTE
• AZVI SA y Obras y Pavimentaciones MAN SA
• Ferrovial Agroman SA y Amer e hijos SA en UTE
• Matías Arrom Bibiloni y Rubau Tarres en UTE
• Construcciones, excavaciones y asfaltos SA y Obras

hidráulicas y viarias SA en UTE
• CAVOSA Obras y proyectos SA y Melchor Mascaró en

UTE
• COPISA Constructora Pirenaica SA y Pavimentaciones y

hormigones Carreras SA en UTE
• Fernández Constructor, SA
• Obras subterráneas SA i Contratistas Mallorquines

Asociados en UTE
•

Palma, 21 de febrer del 2005.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 178/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contractistes que han
signat contractes de més de 30.000 euros amb la Conselleria
d'Obres Públiques relatius a transport públic. (BOPIB núm. 69
de 14 de gener del 2005).

Relació de contractistes que han signat contractes relatius de
transport públic superior a 30.000 i des del juliol del 2003 al 31
de desembre del 2004:

Cladera Ferrer, SA.

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 186/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a reserves de crèdit.
(BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

La reserva de crèdit és el document comptable que serveis
per iniciar els expedients, però en cap cas no és objecte de
licitació.

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 187/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pressupost
d'infraestructures viàries licitades per la Conselleria d'Obres
Públiques. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

Les obres s'han licitat d'acord amb el pressupost que consta
al projecte, signat per tècnic competent.

Els pressuposts d'adjudicació dels contractes d'obres
d'infraestructures viàries licitats des del juliol del 2003 fins el
desembre del 2004 són els següents:

Títol contracte d'obres Pressupost

Desdoblament de la PM 602 tram Arenal-
Llucmajor. Autopista Arenal-Llucmajor 30.386.746,97i

Prolongació de la PM-27 autopista central tram III
supressió de la travessia d'Inca 24.976.614,00i

Variant de Llucmajor entre el PQ 2,900 de la carrera
PM-602 i el PQ 28,500 de la carretera C-717

25.641.029,76i

Ronda sud de Ciutadella 9.360.000,00i
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Tercer carril autopista d'Inca. Tram via de cintura-
2n cinturó de Palma 10.106.477,54i

Desdoblament de la C-713 tram Inca-sa Pobla 49.616.085,00i

Prolongació de l'autovia PM-1 (Palma-Palmanova)
fins a l'enllaç nord de Peguera 49.362.420,37i

Segona ronda d'Eivissa 23.400.000,00i

Variant Sant Llorenç des Cardassar 9.775.000,00i

Variant nord de Manacor 8.806.293,66i

Adequació de la carretera PM-111 de Palma a
Valldemossa. Tram camí dels Reis-s'Esglaieta 16.086.519,45i

Desdoblament C-715 variant Son Ferriol-Camí de
sa Síquia 19.980.178,00i

Projecte de construcció i obres d'accés al port de
Sóller pel túnel de sa Mola 21.499.877,92i

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 188/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a part del pressupost
d'infraestructures viàries licitades per la Conselleria d'Obres
Públiques pagada. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

La part del pressupost de cada contracte d'obra
d'infraestructura viària licitada des del juliol del 2003 fins el
desembre del 2004 respecte del qual s'ha tramitat el pagament,
és la següent:

Títol contracte d'obres Part del
prressupost el
pagament del

qual s'ha
tramitat

Desdoblament de la PM 602 tram Arenal-
Llucmajor. Autopista Arenal-Llucmajor 29,68%

Prolongació de la PM-27 autopista central tram III
supressió de la travessia d'Inca 60,00%

Variant de Llucmajor entre el PQ 2,900 de la
carrera PM-602 i el PQ 28,500 de la carretera C-
717 60,00%

Ronda sud de Ciutadella 59,53%

Tercer carril autopista d'Inca. Tram via de cintura-
2n cinturó de Palma 25,16%

Desdoblament de la C-713 tram Inca-sa Pobla 3,04%

Prolongació de l'autovia PM-1 (Palma-Palmanova)
fins a l'enllaç nord de Peguera 23,63%

Segona ronda d'Eivissa 18,06%

Variant Sant Llorenç des Cardassar 33,33%

Variant nord de Manacor 33,33%

Adequació de la carretera PM-111 de Palma a
Valldemossa. Tram camí dels Reis-s'Esglaieta 13,55%

Desdoblament C-715 variant Son Ferriol-Camí de
sa Síquia 24,99%

Projecte de construcció i obres d'accés al port de
Sóller pel túnel de sa Mola 0,00%

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 189/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a part del pressupost
d'infraestructures viàries licitades per la Conselleria d'Obres
Públiques no pagada. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del
2005).

La part del pressupost de cada contracte d'obra
d'infraestructura viària licitada des del juliol del 2003 fins el
desembre del 2004 respecte del qual, en relació al pressupost
total, dia 31 de desembre del 2004 encara no s'ha tramitat el
pagament, és la següent:

Títol contracte d'obres Part del
prressupost el
pagament del
qual no s'ha

tramitat

Desdoblament de la PM 602 tram Arenal-
Llucmajor. Autopista Arenal-Llucmajor 70,32%

Prolongació de la PM-27 autopista central tram III
supressió de la travessia d'Inca 40,00%

Variant de Llucmajor entre el PQ 2,900 de la carrera
PM-602 i el PQ 28,500 de la carretera C-717

40,00%

Ronda sud de Ciutadella 40,47%

Tercer carril autopista d'Inca. Tram via de cintura-
2n cinturó de Palma 74,84%

Desdoblament de la C-713 tram Inca-sa Pobla 96,96%

Prolongació de l'autovia PM-1 (Palma-Palmanova)
fins a l'enllaç nord de Peguera 76,37%

Segona ronda d'Eivissa 81,94%

Variant Sant Llorenç des Cardassar 66,67%

Variant nord de Manacor 66,67%

Adequació de la carretera PM-111 de Palma a
Valldemossa. Tram camí dels Reis-s'Esglaieta 86,45%

Desdoblament C-715 variant Son Ferriol-Camí de
sa Síquia 75,01%

Projecte de construcció i obres d'accés al port de
Sóller pel túnel de sa Mola 100,00%

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
O)
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A la Pregunta RGE núm. 190/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pressupost
d'infraestructures viàries licitades per la Conselleria d'Obres
Públiques. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

La part del pressupost de cada contracte d'obra
d'infraestructura viària licitada des del juliol del 2003 fins el
desembre del 2004 respecte del qual s'ha tramitat el pagament,
és la següent:

Títol contracte d'obres Import

Desdoblament de la PM 602 tram Arenal-
Llucmajor. Autopista Arenal-Llucmajor 9.018.258,11i

Prolongació de la PM-27 autopista central tram III
supressió de la travessia d'Inca 14.985.968,40i

Variant de Llucmajor entre el PQ 2,900 de la
carrera PM-602 i el PQ 28,500 de la carretera C-
717 15.384.617,85i

Ronda sud de Ciutadella 5.571.463,15i

Tercer carril autopista d'Inca. Tram via de cintura-
2n cinturó de Palma 2.542.626,84i

Desdoblament de la C-713 tram Inca-sa Pobla 1.507.587,24i

Prolongació de l'autovia PM-1 (Palma-Palmanova)
fins a l'enllaç nord de Peguera 11.665.200,00i

Segona ronda d'Eivissa 4.225.824,99i

Variant Sant Llorenç des Cardassar 3.258.333,00i

Variant nord de Manacor 2.935.431,21i

Adequació de la carretera PM-111 de Palma a
Valldemossa. Tram camí dels Reis-s'Esglaieta 12.180.468,75i

Desdoblament C-715 variant Son Ferriol-Camí de
sa Síquia 4.995.044,49i

Projecte de construcció i obres d'accés al port de
Sóller pel túnel de sa Mola 0i

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 191/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pressupost
d'infraestructures viàries previstes de licitar per la Conselleria
d'Obres Públiques no pagat. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener
del 2005).

La part del pressupost de cada contracte d'obra
d'infraestructura viària licitada des del juliol del 2003 fins el
desembre del 2004 respecte del qual, en relació amb el
pressupost total, dia 31 de desembre del 2004 encara no s'ha
tramitat el pagament, és la següent:

Títol contracte d'obres Import

Desdoblament de la PM 602 tram Arenal-
Llucmajor. Autopista Arenal-Llucmajor 21.368.488,86i

Prolongació de la PM-27 autopista central tram III
supressió de la travessia d'Inca 9.990.645,00i

Variant de Llucmajor entre el PQ 2,900 de la
carrera PM-602 i el PQ 28,500 de la carretera C-
717 10.256.411,91i

Ronda sud de Ciutadella 3.788.536,85i

Tercer carril autopista d'Inca. Tram via de cintura-
2n cinturó de Palma 7.563.850,70i

Desdoblament de la C-713 tram Inca-sa Pobla 48.108.497,76i

Prolongació de l'autovia PM-1 (Palma-Palmanova)
fins a l'enllaç nord de Peguera 37.697.220,37i

Segona ronda d'Eivissa 19.174.175,01i

Variant Sant Llorenç des Cardassar 6.516.667,00i

Variant nord de Manacor 5.870.862,45i

Adequació de la carretera PM-111 de Palma a
Valldemossa. Tram camí dels Reis-s'Esglaieta 13.906.050,70i

Desdoblament C-715 variant Son Ferriol-Camí de
sa Síquia 14.985.133,51i

Projecte de construcció i obres d'accés al port de
Sóller pel túnel de sa Mola 21.499.877,92i

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 192/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pressupost
d'infraestructures viàries previstes de licitar per la Conselleria
d'Obres Públiques. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

La Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports té
previst contractar les infraestructures viàries sota la modalitat de
contracte de concessió d'obra pública, la qual cosa implica que
els pagaments s'efectuen una vegada finalitzades les obres. Per
tant, atès que el termini d'execució previst és superior a 12
mesos, no es realitzaran pagaments derivats d'aquestes obres
durant l'any 2005.

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 193/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pressupost
d'infraestructures viàries previstes de licitar a partir del gener
del 2005 per la Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB núm.
69 de 14 de gener del 2005).

El pressupost de les infraestructures viàries que té previst
licitar la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports
a partir de l'1 de gener del 2005 i que no pagarà durant l'any
2005 és, en principi, el següent:
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• Nou accés a l'aeroport d'Eivissa. Pressupost de contracta
corresponent al projecte: 59.968.757,90 i.

• Desdoblament de la carretera Eivissa-Sant Antoni.
Pressupost de contracta corresponent al projecte:
70.833.2867,58i.

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 194/05 i 197/05 a 199/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a pressupost per al metro el 2005, a acord amb
l'Ajuntament de Palma per al metro, a aportació econòmica de
l'Ajuntament de Palma per al metro i a sistema d'adquisició de
maquinària del metro, respectivament. (BOPIB núm. 69 de 14
de gener del 2005).

En relació a les preguntes esmentades l'informe que el
projecte constructiu està en redacció, que no s'ha signat cap
acord amb l'Ajuntament de Palma, que no està prevista cap
aportació econòmica per part de l'ajuntament i que el sistema
per adquisició de maquinària d'automoció i locomoció és el de
concurs.

Palma, 22 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 202/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a soterrament del
Passeig Marítim de Palma. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del
2005).

Sí, ho té previst.

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 203/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a terminis per al
soterrament del Passeig Marítim de Palma. (BOPIB núm. 69
de 14 de gener del 2005).

El Pla estratègic d'infraestructures i transports del Ministeri
de Foment no recull les inversions viàries a realitzar a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, però sí especifica que
es concretaran en el conveni bilateral que s'ha de subscriure
entre el ministeri i el Govern de les Illes Balears.

Atès això, estam a l'espera que el secretari d'estat
d'Infraestructures ens rebi per començar les negociacions que
concretin les inversions que s'han d'incloure en el conveni
bilateral. 

Palma, 21 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 268/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a promoció
de l'agricultura ecològica el 2004. (BOPIB núm. 71 de 28 de
gener del 2005).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'any 2004 ha dut
a terme una sèrie d'actuacions de suport a l'agricultura ecològica.

Aquestes actuacions s'emmarquen dins tres grans eixos:

• Suport als mateixos agricultors i ramaders amb ajudes
directes en el marc del programa de mesures agroambientals
confinançades amb la Unió Europea, el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

• Actuacions de promoció dins les campanyes de difusió dels
aliments acollits a algun distintiu de qualitat emmarcades en
el Pla de promoció agroalimentària 2004-2007 que executa
SEMILLA.

• Suport al Consell balear de producció agrària ecològica a
través del conveni de colAlaboració signat amb el CBPA i
SEMILLA amb la finançació de les actuacions de formació,
promoció i estudis que desenvolupa i també amb el
cofinançament en el marc del Pla de Desenvolupament Rural
(PDR) de les actuacions de control que du a terme.

Palma, 18 de febrer del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 288/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
explotacions ramaderes clausurades per la utilització de
cloranfenicol. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener del 2005).

Com que realment són sospites i de moment no tenim cap
positiu, no podem donar el nom de les explotacions ramaderes.

Palma, 18 de febrer del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 574/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions
i projectes de l'empresa INESTUR. (BOPIB núm. 72 de 4 de
febrer del 2005).

Les actuacions i els projectes de l'empresa INESTUR del
Govern de les Illes Balears des de la seva creació fins a
l'actualitat són els següents:

Àrea IQT: 
Pàgina web/CRM sist. info BBDD
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Pla promoció
Pla qualitat integral
Pla qualitat oferta complementària
Pla qualitat, productes estrella
Pla qualitat municipis
Projectes europeus
Plans de formació
Implantació segell qualitat

Àrea CITTIB:
Conveni CAEB
Conveni FHM
Contracte despesa turística
Contracte codi turístic
Projecte biblioteca
Projecte mercats emissors
Projecte destinacions competidores
Projecte expedients digitals
Projecte finestra turística
Projecte equipaments tècnics informàtics
Projecte traduccions
Projecte Publicacions
Projecte Mobilmed
Projecte Macimed
Projectes d'investigació

Àrea IMET:
Projecte Can Serra
Projecte cicloturisme
Projecte Son Real
Projectes Quarter d'Intendència
Projecte itineraris culturals
Projecte Pla neteja platges

Adquisició de Can Portmany

Palma, 15 de febrer del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 579/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a campanya de
comunicació "Illes Balears, un espai laboral a protegir".
(BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

Cost de la campanya: 263.262,95i

S'han emès falques radiofòniques a través d'emissores de
ràdio, anuncis en diaris, espais específics dedicats a la salut
laboral en els mitjans de comunicació, diversos microespais a
les emissores locals de televisió, pàgines web, spots a sales de
cinema i tanques exteriors.

En el marc del pla d'actuació per a la millora de les
condicions de treball a les Illes Balears subscrit per tots els
agents socials i l'administració, s'ha considerat oportú llançar
aquesta campanya amb missatges encaminats a millorar les
condicions de treball, la seguretat i la promoció de la salut a la
feina i fomentar la cultura preventiva, partint de l'acompliment
de la Llei de prevenció de riscs laborals, principalment en
l'àmbit del sector de la construcció, fomentar l'interès de l'opinió
pública sobre la salut en el treball com a indicador de qualitat de

vida, en el sector de la construcció de les Illes Balears i
conscienciar els treballadors i els empresaris sobre la salut en el
treball i la prevenció de riscs laborals. 

Palma, 24 de febrer del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 582/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Boned i Roig, relativa a ports de les Illes de
competència i gestió autonòmica. (BOPIB núm. 72 de 4 de
febrer del 2005).

La relació de ports de les nostres illes de competència i
gestió autonòmica són els següents:

• Port d'Andratx (TM Andratx)
• InstalAlació portuària de Sant Elm (TM Andratx)
• InstalAlació portuària de Cala Lledó (sa Dragonera) (TM

Andratx)
• InstalAlació portuària d'Estellencs (TM Estellencs)
• InstalAlació portuària de Banyalbufar (TM Banyalbufar)
• Port de Sóller (TM Sóller)
• InstalAlació portuària de Valldemossa (TM Valldemossa)
• InstalAlació portuària de sa Calobra (TM Escorca)
• Port de Pollença (TM Pollença)
• InstalAlació portuària de Formentor (TM Polleça)
• InstalAlació portuària dels Barcarès (TM Alcúdia)
• InstalAlació portuària de Cala Moltó (cap de Ferrutx) (TM

Artà)
• Port de Cala Rajada (TM Capdepera)
• InstalAlació portuària de Canyamel (TM Capdepera)
• Port de Cala Bona (TM Son Servera)
• Port de Porto Cristo (TM Manacor)
• Port de Portocolom (TM Felanitx)
• Port de Portopetro (TM Santanyí)
• Port de Cala Figuera (TM Santanyí)
• Port de sa Colònia de Sant Jordi (TM Ses Salines)
• InstalAlació portuària de sa Ràpita (TM Campos)
• InstalAlació portuària de s'Estanyol (TM Llucmajor)
• InstalAlació portuària de Cabrera (Cabrera) (TM Palma)
• InstalAlació portuària de s'Estanyol II (Punta Plana) (TM

Llucmajor)
• Port de Sant Antoni de Portmany (TM Sant Antoni de

Portmany) (Eivissa)
• InstalAlació portuària del Caló (Formentera)
• Port de Ciutadella (TM Ciutadella) (Menorca)
• Port de Fornells (TM Fornells) (Menorca)
• Port esportiu del Cocodril (Bonaire) (TM Alcúdia)
• Port esportiu de Can Picafort (TM Santa Margalida)
• Club nàutic de Serra Nova (TM Santa Margalida)
• Club nàutic de sa Colònia de Sant Pere (TM Artà)
• Marina de Cala Llonga (Cala d'Or) (TM Santanyí)
• Club nàutic de sa Ràpita (TM Campos)
• Club nàutic de s'Estanyol (TM Llucmajor)
• Club nàutic de s'Arenal (TM Llucmajor)
• Club marítim de Sant Antoni de sa Platja (Can Pastilla) (TM

Palma)
• Club nàutic de Cala Gamba (TM Palma)
• Escola Nacional de Vela de Cala Nova (TM Palma)
• Port esportiu Punta Portals (TM Calvià)
• Club nàutic de Palma Nova (TM Calvià)
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• Port esportiu de Portals Vells (TM Calvià)
• Port esportiu El Toro (TM Calvià)
• Club nàutic de Santa Ponça (TM Calvià)
• Port esportiu de Santa Eulàlia (TM Santa Eulàlia) (Eivissa)
• Marina de Cala en Bosch (TM Ciutadella) (Menorca)
• Port d'Addaia (TM Es Mercadal) (Menorca)

Palma, 23 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 603/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pactes locals
d'ocupació. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

El Govern de les Illes Balears pensa realitzar pactes locals
d'ocupació amb els deu ajuntaments que van signar l'acord en
aquesta matèria el passat dia 17 de novembre del 2004.

Illa de Mallorca
• Ajuntament de Manacor
• Ajuntament de Llucmajor
• Ajuntament de Palma
• Ajuntament de Calvià
• Ajuntament d'Inca
• Ajuntament de Marratxí

Illa de Menorca
• Ajuntament de Maó
• Ajuntament de Ciutadella

Illa d'Eivissa
• Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu
• Ajuntament d'Eivissa

Palma, 18 de febrer del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 604/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cost econòmic de
la reestructuració del Servei d'Ocupació. (BOPIB núm. 72 de
4 de febrer del 2005).

La reestructuració del Servei d'Ocupació de les Illes Baleras
no suposa cap cost econòmic addicional.

Palma, 24 de febrer del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AD)

A les Preguntes RGE núm. 605/05 i 606/05, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a

caiguda dràstica de les inversions d'ajuntaments i a
endeutament dels municipis. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).

Les diferents conselleries, empreses i departaments del
Govern tenen diverses línies d'actuació que suposen aportacions
econòmiques i altres formes de colAlaborar amb els ajuntaments.
A més del Fons de Cooperació Municipal, als pressuposts de la
comunitat autònoma per al 2005 figuren els crèdits
pressupostaris i els programes d'actuació que van dirigits a
ajuntaments o els dels que aquests es poden veure beneficiats.

Palma, 22 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 607/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a exclusió de la
gestió en el treball i habitatge en cas de transferència als
consells insulars. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

El títol de la pregunta no es correspon amb la seva
formulació i el seu contingut i, a més, planteja la pregunta de
forma confusa i en català-castellà a la vegada.

Palma, 23 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 609/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competències
gestionades pels ajuntaments. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer
del 2005).

Les competències que han de ser gestionades pels
ajuntaments de les Illes vénen donades per la legislació de règim
local corresponent i la resta de normativa que els afecti.

Palma, 22 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 611/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a errades del Canal
9. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

La imprecisió i la manca de concreció de la pregunta fa que
resulti difícil donar una resposta adequada.

Palma, 25 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
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AH)
A la Pregunta RGE núm. 612/05, presentada per l'Hble. Sr.

Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a model de Canal 9
per a IB3. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

Com s'ha informat sobradament, IB3 tendrà un model propi
que no s'assemblarà excessivament a cap de les cadenes
autonòmiques actualment en antena.

Palma, 25 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 637/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a estratègies
concretes del pacte socioeconòmic. (BOPIB núm. 72 de 4 de
febrer del 2005).

La inconcreció de la pregunta fa que no es pugui respondre
d'una forma adequada.

Palma, 22 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 1237/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a demanda del
Sindicat de Periodistes. (BOPIB núm. 73 de 11 de febrer del
2005).

En la pregunta de referència el Sr. Fèlix Fernández i Terrés
demana com valora el Govern que el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears decideixi continuar amb la
tramitació de les demandes presentades pel sindicat de
periodistes per possible vulneració de drets fonamentals a la
convocatòria de cursos de formació.

El Govern no fa cap tipus de valoració sobre la interposició
d'una demanda i la seva tramitació, en tot cas els
pronunciaments s'hauran de fer un cop el Tribunal resolgui
sobre la qüestió, si bé consideram que de l'esmentada
convocatòria s'ha actuat de forma ajustada a dret.

Palma, 24 de febrer del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 1238/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a duplicació de
la plantilla d'IB3. (BOPIB núm. 73 de 11 de febrer del 2005).

La pregunta s'hauria de dirigir als òrgans d'administració i/o
gestió de l'Ens Públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears
(IB3), atès que no correspon al Govern la contractació del
personal de l'ens.

No obstant això, s'informa que precisament l'externalització
permet que en lloc de 400-500 persones de plantilla, IB3 es
limiti a 120-130 persones i la resta sigui coberta per serveis
externs, segons les necessitats de la cadena a cada moment.

La posada en marxa i l'adequació dels plans de posada en
marxa a les característiques del mercat audiovisual i
professional de les Illes han justificat aquest increment, reduint
el nombre però necessari.

Palma, 25 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Renúncia del president de la Comissió d'Assumptes Socials

al seu càrrec.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2144/05, presentat per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia al càrrec de president de la Comissió
d'Assumptes Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Renúncia de la secretària de la Comissió d'Assumptes

Socials al seu càrrec.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de març del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2183/05, presentat per l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López
i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia al càrrec de secretària de la Comissió
d'Assumptes Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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