
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 1 d'abril del 2005 VI legislatura Núm. 80  

SUMARI

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

A) Llei de comercialització d'estades turístiques a habitatges. 2971

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE

A) RGE núm. 2159/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desplegament
normatiu de la LOCE. 2975

B) RGE núm. 2176/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a descontaminació de
l'aqüífer de Santa Gertrudis a Eivissa. 2975

C) RGE núm. 2177/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de
descontaminació de l'aqüífer de Santa Gertrudis a Eivissa. 2975

D) RGE núm. 2158/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descompte
del 5% només a una part de les escales realitzades. 2975

E) RGE núm. 2179/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de 15
habitatges de protecció oficial al Port de Pollença. 2975

F) RGE núm. 2145/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
subvencions pel petroli professional agrícola. 2976



2966 BOPIB núm. 80 - 1 d'abril del 2005 

G) RGE núm. 2173/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a arguments del Govern per incrementar la dessalació. 2976

H) RGE núm. 2174/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exclusió dels
béns de l'Església Catòlica de l'1% cultural de l'Estat. 2976

I) RGE núm. 2175/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de l'eficiència
energètica de l'enllumenat públic de Formentera. 2976

J) RGE núm. 2178/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació del
farmacèutic a l'alta. 2976

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 3998/04 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reprovació del conseller d'Interior. 2976

B) RGE núm. 4921/04 del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a nou hospital de Son Dureta. 2977

1.4. INFORMACIÓ

A) Ajornament de la InterpelAlació RGE núm. 7209/04. 2977

B) Decaïment de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant ple RGE núm. 2156/05 i 2157/05. 2977

C) Liquidació del pressupost del Parlament de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2004. 2977

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 478/05, relativa a recuperació del patrimoni cultural fora de l'illa de Mallorca 2977

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm.  636/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cofinançament d'infraestructures esportives en centres escolars
públics d'educació infantil, primària i secundària. 2978

2.4. COMPAREIXENCES

A) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum, davant la Comissió no permanent de Salut, sobre el projecte del nou
Hospital de Son Dureta (RGE núm. 5870/04).

2978

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 2310/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a situació
laboral de la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia. 2980

B) RGE núm. 2311/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
presumpta falsificació de la titulació de la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia. 2981



BOPIB núm. 80 - 1 d'abril del 2005 2967

C) RGE núm. 2359/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a informe sobre el restaurant McDonald's. 2981

D) RGE núm. 2360/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a política sanitària mortuòria. 2981

E) RGE núm. 2368/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de pediatria
a Campos. 2981

F) RGE núm. 2370/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consorci
del Centre de Tecnificació Esportiva de Calvià. 2981

G) RGE núm. 2371/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a constitució
del consorci del Centre de Tecnificació de Calvià. 2981

H) RGE núm. 2372/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació
financera a la I Setmana Cultural. 2981

I) RGE núm. 2373/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost anual
del servei de guarderia de Vicepresidència. 2982

J) RGE núm. 2374/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a XXI Mostra
de Cuina Mallorquina. 2982

K) RGE núm. 2375/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
informativa de l'avanç del pagament del descompte del 5%. 2982

L) RGE núm. 2376/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit
d'explotació de Costa Nord. 2982

M) RGE núm. 2377/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a normativa per
habilitar diplomats en educació primària. 2982

N) RGE núm. 2433/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a criteris per obrir guarderies a empreses públiques. 2982

O) RGE núm. 2434/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a guarderies a empreses públiques, quantes, pressupost, ubicació, horaris. 2982

P) RGE núm. 2435/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a guarderies a empreses públiques, quantes se n'obriran el 2005. 2982

Q) RGE núm. 2438/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a cas Blanca Iglesias de la Iglesia, actuacions per part del Govern. 2983

R) RGE núm. 2443/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a consorci de la Gola de Pollença. 2983

S) RGE núm. 2496/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a persones
expedientades. 2983

T) RGE núm. 2497/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a segona fase del
programa de millora dels municipis turístics. 2983

U) RGE núm. 2498/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir igualtat
de tracte a la segona fase del programa de millora dels municipis turístics. 2983

V) RGE núm. 2499/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment del
protocol signat amb Majórica. 2983

X) RGE núm. 2500/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a venda de terrenys
de Majórica. 2983

Y) RGE núm. 2501/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sentència a favor
dels treballadors de Kraft. 2984



2968 BOPIB núm. 80 - 1 d'abril del 2005 

Z) RGE núm. 2502/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute de les
empreses públiques. 2984

AA) RGE núm. 2503/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme cinegètic.
2984

AB) RGE núm. 2504/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cabres abatudes
a l'illa de Mallorca. 2984

AC) RGE núm. 2505/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cabres que sobren
a Mallorca. 2984

AD) RGE núm. 2506/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujada del tram
de l'impost sobre les benzines. 2984

AE) RGE núm. 2507/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
prioritaris a càrrec de l'1% cultural. 2984

AF) RGE núm. 2508/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
que justifiquen l'execució del conveni entre el Govern i l'Institut de Serveis Socials de Mallorca. 2985

AG) RGE núm. 2509/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
que justifiquen l'execució del conveni entre el Govern i el Consell Insular de Mallorca. 2985

AH) RGE núm. 2510/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació
econòmica del Govern a les rutes cicloturístiques d'Eivissa i Formentera. 2985

AI) RGE núm. 2511/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
presentació "Mallorca Clàssic" a la fira ITB. 2985

AJ) RGE núm. 2512/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació
del Govern al "Mallorca Clàssic". 2985

AK) RGE núm. 2513/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conceptes
i quanties transferits al Consell Insular d'Eivissa i Formentera. 2985

AL) RGE núm. 2514/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conceptes
i quanties transferits al Consell Insular d'Eivissa i Formentera en matèria d'indústria, moda i artesania. 2985

AM) RGE núm. 2515/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conceptes
i quanties transferits al Consell Insular d'Eivissa i Formentera en matèria de medi ambient. 2985

AN) RGE núm. 2516/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conceptes
i quanties transferits al Consell Insular d'Eivissa i Formentera en matèria de promoció turística. 2986

AO) RGE núm. 2517/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conceptes
i quanties transferits al Consell Insular d'Eivissa i Formentera en matèria de noves tecnologies. 2986

AP) RGE núm. 2518/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conceptes
i quanties transferits al Consell Insular d'Eivissa i Formentera en matèria de serveis socials. 2986

AQ) RGE núm. 2563/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a unitat de psiquiatria de l'Hospital d'Inca. 2986

AR) RGE núm. 2564/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a recursos de la unitat de psiquiatria de l'Hospital d'Inca. 2986

AS) RGE núm. 2565/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a professionals de la unitat de psiquiatria de l'Hospital d'Inca. 2986

AT) RGE núm. 2566/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a subvencions a la Fundació Acció Familiar. 2986

AU) RGE núm. 2567/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a contractes amb la Fundació Acció Familiar. 2987



BOPIB núm. 80 - 1 d'abril del 2005 2969

AV) RGE núm. 2568/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a contractes menors amb la Fundació Acció Familiar. 2987

AX) RGE núm. 2569/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a convenis entre el Govern i la Fundació Acció Familiar. 2987

AY) RGE núm. 2606/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujada de
l'impost sobre actes jurídics documentals. 2987

AZ) RGE núm. 2625/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a personal als CAD. 2987

BA) RGE núm. 2626/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a mitjana d'actuacions als CAD. 2987

BB) RGE núm. 2627/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a nombre d'usuaris als CAD. 2987

BC) RGE núm. 2628/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a prevenció de la SIDA. 2987

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2354/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a horari regular de la Biblioteca pública de Can Salas. 2988

B) RGE núm. 2355/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a places a la Biblioteca pública de Can Salas. 2988

C) RGE núm. 2356/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a criteris per a la contractació a la Biblioteca pública de Can Salas. 2988

D) RGE núm. 2357/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a usos lingüístics a la Biblioteca pública de Can Salas. 2989

E) RGE núm. 2358/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a pressupost per a l'adquisició de publicacions a la Biblioteca pública de Can Salas. 2989

F) RGE núm. 2369/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada d'arbres a
Son Servera. 2989

G) RGE núm. 2432/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a implantació de les guarderies laborals a empreses públiques. 2989

H) RGE núm. 2519/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis de despesa
turística. 2989

I) RGE núm. 2520/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanyes de
promoció a televisió, ràdio i premsa. 2989

J) RGE núm. 2521/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indicadors turístics
de l'any 2004. 2989

K) RGE núm. 2522/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compra de la targeta
verda. 2990

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 2431/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reafirmació de l'autonomia de les Illes Balears enfront de
l'anomenada "Comunitat Nacional Catalana". 2990

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ



2970 BOPIB núm. 80 - 1 d'abril del 2005 

A) RGE núm. 2351/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a proposta de millora per a gestió de l'aigua a les
Illes 2991

B) RGE núm. 2363/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a proposta per demanar al Govern central que no
autoritzi l'aterratge d'avions de la CIA als aeroports de les Illes 2992

C) RGE núm. 2378/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control dels hàbits nutricionals i del consum en nutrició de la
població de les Illes Balears 2992

4. INFORMACIONS

A) Normes d'utilització del sistema informàtic del Parlament de les Illes Balears, 2993

B) Cessament de personal eventual. 2994

C) Nomenament de personal eventual. 2995

5. CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 79. 2996

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de març del 2005, s'aprovà la Llei de comercialització
d'estades turístiques a habitatges.

Palma, a 16 de març del 2005.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)

LLEI DE COMERCIALITZACIÓ D'ESTADES
TURÍSTIQUES A HABITATGES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I.- L’article 148.1.18 de la Constitució Espanyola estableix la
possibilitat que les comunitats autònomes puguin assumir la
competència en matèria de promoció i ordenació del turisme, en
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els seus àmbits territorials. Per altra part, a l’article 10.11 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears s’estableix el turisme
com a competència exclusiva de la comunitat autònoma.

Així, mitjançant el Reial Decret 3401/1983, de 23 de
novembre, s’aprovà el traspàs de competències de l’Estat a les
Illes Balears, competències que varen ser assumides pel Decret
63/1984, de 9 d’agost. A partir d’aquest moment es va iniciar
un procés normatiu per a la regulació dels establiments
d’allotjament turístic a les Illes Balears que va culminar amb la
Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes
Balears. Així, existeix un conjunt de normes particulars que
regulen els requisits i els procediments per a l’autorització i la
inscripció als registres corresponents dels establiments
d’allotjament turístic i una norma general que realitza una
funció unificadora dels esmentats establiments i de les activitats
turístiques a les Illes Balears.

II.- La indústria turística és un sector dinàmic i en contínua
evolució que intenta cercar constantment noves i originals
fórmules d’oferta. Les Illes Balears són una de les primeres
destinacions turístiques tant dins l’àmbit nacional com dins
l’internacional i, per raó del seu lideratge, es reflecteix de
manera directa aquesta contínua evolució. Així, i com a
conseqüència de les noves tendències sorgides en la indústria
turística en els darrers deu anys, s’ha produït a les Illes Balears
una nova realitat econòmica i social. S’ha observat la
progressiva inclinació dels visitants a optar per estades de
vacances, majoritàriament a habitatges, que no es poden
incloure sota l’àmbit d’aplicació de la normativa vigent en la
comunitat autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de
diferents factors. D’aquesta manera, i durant aquests darrers
anys, s’ha vengut desenvolupant una activitat que, generant
innegables beneficis econòmics, es trobava al marge de la
legalitat, amb les inevitables conseqüències de manca de
control administratiu i tributari.

Una de les funcions del legislador és donar cobertura legal
a les noves situacions que es produeixen a la societat. Així,
aquesta llei respon a la necessitat de regular una nova realitat
econòmica que permetrà, entre altres coses, l’emergència a la
superfície legal d’una activitat que, fins el moment, quedava
gairebé al marge de l’empara normativa. L’objectiu primordial
de la llei és, per tant, configurar un marc legal i establir uns
principis generals per a la regulació d’una nova activitat
turística, la comercialització d’estades turístiques a determinats
tipus d’habitatges, dins el marc constitucional de la llibertat
d’empresa i de l’economia de mercat.

És patent, per altra part, la proximitat jurídica de les estades
turístiques regulades per aquesta llei amb la contractació
efectuada conforme a la legislació d’arrendaments urbans. Així,
existeix una figura regulada per la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, l’arrendament de temporada, que per la seva
similitud amb les estades turístiques podria constituir una via
per intentar eludir l’aplicació de les disposicions d’aquesta llei.
No obstant això, les estades turístiques regulades per aquesta
llei reuneixen els requisits que la normativa, la jurisprudència
i la doctrina han anat assenyalant per determinar l’existència
d’una explotació turística. Per tant, es tracta d’una cessió
temporal de l’ús i el gaudi de la totalitat de l’habitatge, a canvi
de preu, moblat i equipat, en condicions d’ús immediat, i
constitueix una activitat econòmica que s’exerceix de manera
professional i amb finalitats lucratives.

Així mateix, per tractar d’evitar els possibles fraus de llei i
sense perjudici de les similituds que sens dubte tenen aquestes
dues figures, la llei ha previst que quan les estades per motiu de
vacances a un determinat immoble es realitzin, a més, amb la
concurrència del que, en sentit genèric, es coneix com serveis
turístics, aquest negoci jurídic quedi sota l’àmbit d’aplicació de
la llei.

A més, s’estableix com a segon criteri diferenciador dels
arrendaments de caràcter privat el fet que la comercialització es
realitzi a través dels operadors i canals turístics. És indiscutible
la importància adquirida per Internet, tant a nivell qualitatiu com
quantitatiu, en la realització de contractacions de productes
turístics, i aquesta norma no pot ser aliena a aquesta realitat.

Per altra banda, s’ha vengut observant que les estades
turístiques es realitzen a habitatges situats tant a sòl urbà com a
sòl rústic. Amb la finalitat d’evitar que les estades realitzades a
habitatges situats en sòl rústic puguin eludir l’aplicació de la
Llei, cap distinció no es realitza en aquest sentit. Qualsevol
estada turística a un habitatge realitzada amb l’oferta i la
prestació de serveis turístics, quedarà sotmesa a les disposicions
d’aquesta llei, amb independència de la classe de sòl on estigui
situat l’habitatge.

Així mateix, i d’acord amb els principis inspiradors de la
Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears,
un dels pilars de la política turística de les Illes Balears és i ha
de ser el foment i la millora de la qualitat, per estar en
condicions d’oferir un producte competitiu nacionalment i
internacionalment. D’aquesta manera, i en consonància amb
això, la llei ha previst pels habitatges objecte d’estades
turístiques, l’obtenció de l’acreditació de qualitat, amb caràcter
previ a l’inici de l’activitat. Aquest control previ permetrà que
només es puguin comercialitzar en el mercat turístic aquells
habitatges que reuneixin uns requisits preestablerts de qualitat
i que, en cap cas, els habitatges esmentats no tinguin la condició
d’establiments d’allotjament turístic.

III.- El títol I estableix l’àmbit d’aplicació objectiu i subjectiu de
la llei i delimita l’activitat de comercialització d’estades
turístiques mitjançant una sèrie de presumpcions. Es defineix el
concepte de serveis turístics, es crea i regula, de manera molt
general, el Registre General de Comercialització d’Estades
Turístiques i es faculta els consells insulars per crear i gestionar
els registres propis.

El títol II es dedica als subjectes de l’activitat de
comercialització d’estades turístiques a habitatges, fent especial
menció a les obligacions dels comercialitzadors, així com als
drets i deures dels usuaris dels habitatges. Es realitza també una
regulació molt general de la tipologia dels habitatges, destacant
el caràcter unifamiliar. Finalment, es fa especial menció a
l’acreditació de qualitat que hauran d’obtenir tots els habitatges
que es puguin incloure sota l’àmbit d’aplicació de la llei.

La inspecció turística es regula al Títol III, realitzant una
remissió als articles corresponents de la Llei 2/1999, de 24 de
març.

Les disposicions addicionals preveuen, per una part, que,
quant al règim sancionador, s’estarà al que preveu la Llei
2/1999, de 24 de març i, per altra part, l’aplicació subsidiària de
la normativa turística vigent.
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Les disposicions transitòries fan referència al termini
màxim per a l’obtenció de llicències i permisos previstos a la
llei i a la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d’activitats
classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de
les infraccions i sancions; i l’assumpció transitòria de funcions
del Registre General de Comercialització d’Estades Turístiques
a Habitatges de les Illes Balears a l’illa de Mallorca.

La disposició final estableix un mandat al Govern per al
desenvolupament reglamentari de la llei.

Article 1
Objecte de la llei

1. L’objecte d’aquesta llei és la regulació de l’activitat
consistent en la comercialització d’estades turístiques a
habitatges a l’àmbit territorial de les Illes Balears.

2. Els aspectes que es regulen a l’empara d’aquesta llei són els
següents:

- Règim jurídic del comercialitzador.
- Règim jurídic de l’usuari.
- Tipologia dels habitatges.

Article 2
Àmbit d’aplicació

Les disposicions d’aquesta llei han de ser d’aplicació a:

1. Les persones físiques o jurídiques que directament o
indirectament duguin a terme la comercialització d’estades
turístiques situades a les Illes Balears.

2. Els usuaris dels habitatges situats a les Illes Balears que es
comercialitzin sota aquesta modalitat.

3. Els habitatges objecte de comercialització d’estades
turístiques a les Illes Balears.

Article 3
Comercialització d’estades turístiques

1. Es comercialitzen estades turístiques a habitatges sempre que
aquestes es duguin a terme per mitjà d’operadors o qualsevol
dels canals de comercialització turística i quan s’ofereixin amb
serveis turístics de conformitat amb el que disposa l’article
següent.

2. Sense perjudici d’això, s’entendrà que hi ha comercialització
d’estades quan no es pugui acreditar documentalment, d’acord
amb la normativa aplicable, que la contractació efectuada sigui
conforme a la legislació sobre arrendaments urbans, rústics o
lleis especials.

3. Les estades que es comercialitzin turísticament hauran de
consistir en la cessió temporal de l’ús i gaudi de la totalitat de
l’habitatge, pel que no es permet la formalització de contractes
per habitacions o la coincidència dintre de l’habitatge d’usuaris
que hagin formalitzat distints contractes. Se n’exceptuaran
aquells casos en els quals es presti el servei d’habitació en un
habitatge catalogat pel planejament general on el titular de

l’establiment comparteixi l’ús del seu propi habitatge amb una
zona o annex dedicat a l’hospedatge.

Article 4
Concepte de serveis turístics

A l’efecte d’aquesta llei, són serveis turístics aquells que el
comercialitzador ofereixi directament o indirectament a l’usuari
amb l’objectiu de facilitar l’estada, de conformitat amb el que
estableix l’article 7.2.e).

Article 5
Registres de comercialització d’estades turístiques a
habitatges

1. Els consells insulars competents en matèria d’ordenació
turística crearan i gestionaran els Registres de Comercialització
d’Estades Turístiques a Habitatges.

2. En aquests registres s’hauran d’inscriure els
comercialitzadors d’estades turístiques a habitatges, després de
l’aportació de la documentació preceptiva prèvia que s’ha
d’establir reglamentàriament.

3. Els comercialitzadors d’estades turístiques a habitatges
hauran d’actualitzar la informació facilitada als registres
insulars competents.

4. Es crea el Registre General de Comercialització d’Estades
Turístiques a Habitatges de les Illes Balears la gestió de la qual
correspon a la conselleria competent en matèria de turisme de
les Illes Balears.

5. Qualsevol alta, baixa o modificació en un registre insular
haurà de ser comunicada pel consell insular corresponent a la
conselleria competent en matèria de turisme del Govern de les
Illes Balears per a l’assentament en el Registre General.

TÍTOL I
SUBJECTES DE L’ACTIVITAT DE

COMERCIALITZACIÓ D’ESTADES TURÍSTIQUES A
HABITATGES

Capítol I
Dels comercialitzadors

Article 6
Concepte

Són comercialitzadors d’estades turístiques a habitatges les
persones físiques o jurídiques que realitzen l’activitat descrita en
l’article 3.

Article 7
Obligacions

1. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, els
comercialitzadors d’estades turístiques a habitatges tindran les
obligacions següents:

a) Obtenir les autoritzacions, llicències o títols legalment
exigibles per al desenvolupament de la seva activitat.

b) Presentar garanties suficients per respondre davant
l’Administració, els usuaris i tercers de les obligacions i les
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responsabilitats de l’exercici de la seva activitat, en la forma i
la quantia que es determini reglamentàriament.

c) Estar inscrit en els registres prevists en la llei.

d) Comunicar a la conselleria competent en matèria de
turisme un domicili a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que serà vàlid per a tot tipus de notificacions i
reclamacions.

e) Totes aquelles obligacions que es determinin
reglamentàriament.

2. En l’exercici de la seva activitat, els comercialitzadors
d’estades turístiques a habitatges hauran de:

a) Tenir a disposició dels usuaris els fulls de reclamació
oficials.

b) Custodiar una còpia del contracte subscrit amb l’usuari
almenys durant quatre anys i tenir-lo a disposició de
l’administració turística competent.

c) Tenir a disposició de l’autoritat competent el Llibre de
visites d’inspecció turística.

d) Mantenir en perfecte estat de conservació els habitatges
que comercialitzin i especialment pel que fa a les
condicions per les quals varen obtenir l’acreditació, de
conformitat amb el que estableix l’article 12.

e) La prestació efectiva de tots els serveis oferts que
s’hauran de determinar reglamentàriament i que en tot cas
inclourà:

- Neteja periòdica de l’habitatge.
- Roba de llit, llenceria, parament de casa en general i la
reposició d’aquests.
- Manteniment de les instalAlacions.
- Servei d’atenció al públic en horari comercial.

f) Presentar davant l’administració turística competent la
relació dels habitatges que comercialitzin i mantenir-la
actualitzada permanentment.

g) Proporcionar a l’usuari informació veraç i completa dels
serveis oferts.

h) Posar a disposició del client un manual d’ús de
l’habitatge el contingut del qual s’ha d’establir
reglamentàriament.

i) Disposar d’un servei d’assistència telefònica a l’usuari
durant les 24 hores.

j) Disposar d’un centre o local de relació amb els usuaris
turístics, als efectes administratius, assistencials i
d’informació sobre l’habitatge.

k) Incloure en tota la publicitat el número de registre oficial
del comercialitzador, com també el número de l’acreditació
de qualitat dels habitatges objecte de comercialització.

Capítol II
Dels usuaris dels habitatges

Article 8
Concepte

Són usuaris d’estades turístiques a habitatges les persones
físiques que realitzen una estada en un habitatge en els termes
i en les condicions prevists en aquesta llei i en la normativa que
la desenvolupi.

A més dels drets i les obligacions que els corresponen com
a usuaris o consumidors de béns i serveis, els usuaris d’estades
turístiques a habitatges tenen els drets i les obligacions que
estableix aquesta llei.

Article 9
Drets

Els usuaris d’estades turístiques a habitatges tenen dret a:

a) Rebre informació prèvia a la contractació, objectiva, exacta
i completa sobre les condicions i les característiques de
l’habitatge i dels serveis que s’hi ofereixen.

b) Rebre les prestacions i els serveis en les condicions ofertes o
pactades amb el comercialitzador, les quals tindran caràcter
vinculant per a aquest.

c) La seva seguretat personal i la dels seus béns, tranquilAlitat i
intimitat, de conformitat amb la normativa vigent.

d) Formular les queixes i les reclamacions que considerin
pertinents.

Article 10
Obligacions

Els usuaris d’estades turístiques a habitatges tenen les
obligacions següents:

a) Complir les condicions pactades en els termes del contracte
subscrit amb els comercialitzadors.

b) Pagar els preus en el lloc, la forma i el termini convinguts,
sense que la presentació d’una queixa els eximeixi d’aquesta
obligació.

c) Observar les normes generals de convivència i higiene i
respectar les instalAlacions i els béns de l’habitatge, com també
les regles i les prescripcions indicades pel comercialitzador,
sempre que no siguin contràries a allò que estableix la llei.

d) Comunicar les queixes i les reclamacions al comercialitzador
durant el període d’estada.

TÍTOL II
DELS HABITATGES

Article 11
Tipologia dels habitatges

Els habitatges objecte d’estades turístiques prevists en
aquesta llei han de respondre a la tipologia d’habitatge
unifamiliar aïllat en els termes següents:
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S’entendrà per tipologia unifamiliar aïllada aquella que
possibiliti únicament un habitatge per parcelAla, en la qual cap
de les seves parets exteriors afronti amb una paret exterior
d’altre habitatge. En els casos que l’habitatge afronti amb paret
delimitadora de parcelAla o existeixi més d’un habitatge per
parcelAla, es determinarà individualment la condició d’habitatge
unifamiliar aïllat. En cap cas no es consideraran aïllats els
habitatges independents existents en edificis plurifamiliars o
apariats sotmesos al règim de propietat horitzontal o els
adossats entre mitgeres.

Han de disposar com a màxim de 6 dormitoris amb un
màxim de 12 places.

La dotació mínima a l’efecte d’aquesta llei de banys i
lavabos ha de ser la que resulti de l’aplicació segons la taula
següent:

Nombre
d'unitats

d'allotjament

Nombre de
banys

Nombre de
lavabos

1
2
3
4

5/6

1
1
1
2
3

0
0
1
1
1

Article 12
Acreditació de qualitat

Els habitatges esmentats en l’article anterior han d’obtenir
de l’organisme competent en matèria de qualitat turística
l’acreditació de qualitat de conformitat amb els requisits que
s’han d’establir reglamentàriament.

Aquesta acreditació de qualitat tindrà una vigència màxima
de sis anys i els propietaris o els comercialitzadors han de
solAlicitar-ne la renovació dos mesos abans que n’expiri la
vigència. Les renovacions s’han de concedir per períodes de sis
anys.

L’esmentada acreditació i les renovacions d’aquesta s’han
de solAlicitar per escrit en la forma que reglamentàriament
s’estableixi.

No podran comercialitzar-se estades turístiques a habitatges
que no hagin obtingut l’acreditació de qualitat prevista en
aquest article o que no n’hagin solAlicitat la renovació.

Els habitatges que hagin obtingut l’acreditació de qualitat
no adquiriran en cap moment la condició d’establiments
d’allotjament turístic.

TÍTOL III
DE LA INSPECCIÓ TURÍSTICA

Article 13
Regulació de la inspecció turística

La inspecció turística s’ha de regular de conformitat amb el
que disposen els articles 61 a 66 de la Llei 2/1999, de 24 de
març, general turística de les Illes Balears, en allò que sigui
d’aplicació a l’objecte d’aquesta llei.

Disposició addicional primera

Pel que fa al règim sancionador, s’estarà al que preveu la
Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears,
en allò que sigui d’aplicació a l’objecte d’aquesta llei.

Disposició addicional segona

En tot allò que no preveu aquesta llei, serà d’aplicació
subsidiàriament la normativa turística vigent.

Disposició transitòria primera

S’estableix un termini de sis mesos, comptadors des de la
data d’entrada en vigor de la norma reglamentària que
desenvolupi la present llei, per tal que els comercialitzadors
d’estades turístiques o els propietaris dels habitatges on es
realitzin solAlicitin als organismes competents les autoritzacions,
les llicències, els títols o les acreditacions que aquesta llei
preveu; una vegada transcorregut el dit termini, el règim
aplicable als habitatges prevists al títol II serà el previst a la
normativa vigent sobre habitatges turístics de vacances.

Disposició transitòria segona

La comercialització d’estades turístiques no modifica l’ús
d’habitatge unifamiliar implantat a les edificacions que les
acullin. Això no obstant, requerirà l’obtenció de les llicències
d’instalAlació i obertura contemplades a la Llei 8/1995, de 30 de
març, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del
procediment i de les infraccions i sancions; i normativa de
desenvolupament, si la solAlicitud es produeix una vegada
transcorregut el termini a què es refereix la disposició transitòria
anterior.

Disposició transitòria tercera

Mentre el Consell de Mallorca no sigui competent en
matèria d’ordenació turística, les funcions del registre insular les
assumirà el Registre General de Comercialització d’Estades
Turístiques a Habitatges de les Illes Balears.

Disposició final

En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, el Govern de les Illes Balears aprovarà la norma
de desenvolupament reglamentari del que s’hi disposa.

A la seu del Parlament, a 16 de març del 2005.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2159/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desplegament normatiu de la
LOCE. (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 17 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 15

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2176/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a descontaminació de l'aqüífer de Santa
Gertrudis 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 de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 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 15

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2177/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions de descontaminació de l'aqüífer
de Santa Gertrudis 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 de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 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 15

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2158/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a descompte del 5% només a
una part de les escales realitzades. (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 17 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 15

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2179/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i Castillejo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a promoció de 15 habitatges de
protecció oficial al Port de Pollença. (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 17 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 15

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2145/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a subvencions pel petroli
professional agrícola. (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'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 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 15

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2173/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a arguments
del Govern per incrementar la dessalació. (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 Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2174/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a exclusió dels béns de l'Església
Catòlica de l'1% cultural de l'Estat. (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 17 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 15

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2175/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora de l'eficiència
energètica de l'enllumenat públic de 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 Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 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 15

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2178/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a implantació del farmacèutic a
l'alta. (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 17 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de març del 2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
3998/04 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reprovació
del conseller d'Interior. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del
2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 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 15

de març del 2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
4921/04 del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a nou hospital de Son Dureta. (BOPIB núm. 51 de 3 de
setembre del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la InterpelAlació RGE núm. 7209/04.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març del 2005, a la vista de l'escrit RGE núm. 2313/05,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, s'aprovà per
assentiment l'alteració de l'ordre del dia en el sentit d'ajornar la
interpelAlació de referència, presentada pel grup parlamentari
esmentat, relativa a polítiques del Govern de les Illes Balears
per tal de donar compliment a la Llei 1/2003, de 20 de març, de
cooperatives, publicada en el BOPIB núm. 63, de 19 de
novembre del 2004.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.



BOPIB núm. 80 - 1 d'abril del 2005 2977

Ordre de Publicació

B)
Decaïment de les Preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant ple RGE núm. 2156/05 i 2157/05.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març del 2005, decaigueren les dues preguntes de
referència, relatives a declaracions de la directora de l'Institut
Balear de la Dona i a propostes de la comissió d'experts de la
Conselleria de Treball i Formació respecte dels fixos-
discontinus, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista (BOPIB núm.
78, d'11 de març del 2005), a causa de l'absència de la diputada
esmentada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Liquidació del pressupost del Parlament de les Illes

Balears corresponent a l'exercici 2004.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març del 2005, s'aprovà per assentiment la liquidació del
pressupost del Parlament de les Illes Balears corresponent a
l'exercici 2004.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 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 de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de març del 2005,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
478/05, relativa a recuperació del patrimoni cultural fora de
l'illa de Mallorca, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears acorda:

1. Instar el Govern de les Illes Balears a negociar amb el
Ministeri de Cultura el dipòsit de la colAlecció dels Bous de
Costitx, que es troben al Museu Arqueològic Nacional, en el
Museu de Mallorca.

2. Instar el Govern de les Illes Balears a colAlaborar amb
l’Ajuntament de Palma per a tramitar el dipòsit al Museu de
Mallorca de les peces històriques honorades a la Festa de
l’Estendard que des del 1831 es troben a la Real Armería de
Madrid.

3. Comunicar aquest acord al Museo Arqueológico
Nacional, a la Real Armería de Madrid i al Govern de l’Estat.

4. Instar el Govern de les Illes Balears a elaborar un informe
amb l’objectiu de determinar la titularitat i la situació jurídica
dels béns arqueològics procedents de jaciments arqueològics de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa-Formentera, ubicats fora del
territori de la comunitat autònoma, amb l’objectiu que aquests
puguin retornar –si s’escau- en el futur, a les Illes Balears.

5. Instar el Ministeri de Cultura a elaborar un informe amb
l’objectiu de determinar la titularitat i la situació jurídica del
Bust de Tiberi, trobat a Maó durant la dominació francesa, i
exposat actualment al Cabinet d’es Medailles de París."

A la seu del Parlament, 15 de març del 2005.
El secretari:
Miquel A. Jerez i Juan.
El president:
Antoni Pastor i Cabrer.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de març del 2005,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  636/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cofinançament
d'infraestructures esportives en centres escolars públics
d'educació infantil, primària i secundària. (BOPIB núm. 72 de
4 de febrer del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació
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A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum, davant la Comissió no permanent de Salut, sobre el
projecte del nou Hospital de Son Dureta (RGE núm. 5870/04).

A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de març del 2005, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum
qui, acompanyada del director general de Planificació i
Finançament, del gerent del Servei de Salut de les Illes Balears,
del gerent de l'Hospital Universitari de Son Dureta, del director
de gestió econòmicofinancera del Servei de Salut, del sots-
director d'Obres i Serveis Generals de la Conselleria de Salut,
de la secretària general de la Conselleria de Salut i dels
arquitectes Reinaldo Ruiz i Julián Arranz, informà sobre el
tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2310/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a situació laboral de la Sra. Blanca Iglesias de la
Iglesia. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2311/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a presumpta falsificació de la titulació de la Sra.
Blanca Iglesias de la Iglesia. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2359/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a informe sobre el restaurant
McDonald's. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2360/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política sanitària mortuòria. (Mesa de
23 de març del 2005).

RGE núm. 2368/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
pediatria a Campos. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2370/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consorci del Centre de Tecnificació Esportiva de Calvià.
(Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2371/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

constitució del consorci del Centre de Tecnificació de Calvià.
(Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2372/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació financera a la I Setmana Cultural. (Mesa de 23 de
març del 2005).

RGE núm. 2373/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost anual del servei de guarderia de Vicepresidència. (Mesa
de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2374/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
XXI Mostra de Cuina Mallorquina. (Mesa de 23 de març del
2005).

RGE núm. 2375/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya informativa de l'avanç del pagament del descompte
del 5%. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2376/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dèficit d'explotació de Costa Nord. (Mesa de 23 de març del
2005).

RGE núm. 2377/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
normativa per habilitar diplomats en educació primària. (Mesa
de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2433/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a criteris per obrir guarderies a empreses
públiques. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2434/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a guarderies a empreses públiques, quantes,
pressupost, ubicació, horaris. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2435/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a guarderies a empreses públiques, quantes se
n'obriran el 2005. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2438/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a cas Blanca Iglesias de la Iglesia, actuacions
per part del Govern. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2443/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a consorci de la Gola de Pollença. (Mesa
de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2496/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a
persones expedientades. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2497/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a segona
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fase del programa de millora dels municipis turístics. (Mesa
de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2498/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir
igualtat de tracte a la segona fase del programa de millora
dels municipis turístics. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2499/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment del protocol signat amb Majórica. (Mesa de 23 de
març del 2005).

RGE núm. 2500/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a venda de
terrenys de Majórica. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2501/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sentència a favor dels treballadors de Kraft. (Mesa de 23 de
març del 2005).

RGE núm. 2502/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute de
les empreses públiques. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2503/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme
cinegètic. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2504/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cabres
abatudes a l'illa de Mallorca. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2505/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cabres
que sobren a Mallorca. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2506/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujada
del tram de l'impost sobre les benzines. (Mesa de 23 de març
del 2005).

RGE núm. 2507/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes prioritaris a càrrec de l'1% cultural. (Mesa de 23
de març del 2005).

RGE núm. 2508/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a actuacions que justifiquen l'execució del conveni entre el
Govern i l'Institut de Serveis Socials de Mallorca. (Mesa de 23
de març del 2005).

RGE núm. 2509/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a actuacions que justifiquen l'execució del conveni entre el
Govern i el Consell Insular de Mallorca. (Mesa de 23 de març
del 2005).

RGE núm. 2510/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a participació econòmica del Govern a les rutes
cicloturístiques d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 23 de març
del 2005).

RGE núm. 2511/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cost de la presentació "Mallorca Clàssic" a la fira ITB.
(Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2512/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a aportació del Govern al "Mallorca Clàssic". (Mesa de 23 de
març del 2005).

RGE núm. 2513/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conceptes i quanties transferits al Consell Insular d'Eivissa
i Formentera. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2514/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conceptes i quanties transferits al Consell Insular d'Eivissa
i Formentera en matèria d'indústria, moda i artesania. (Mesa
de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2515/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conceptes i quanties transferits al Consell Insular d'Eivissa
i Formentera en matèria de medi ambient. (Mesa de 23 de
març del 2005).

RGE núm. 2516/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conceptes i quanties transferits al Consell Insular d'Eivissa
i Formentera en matèria de promoció turística. (Mesa de 23 de
març del 2005).

RGE núm. 2517/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conceptes i quanties transferits al Consell Insular d'Eivissa
i Formentera en matèria de noves tecnologies. (Mesa de 23 de
març del 2005).

RGE núm. 2518/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conceptes i quanties transferits al Consell Insular d'Eivissa
i Formentera en matèria de serveis socials. (Mesa de 23 de
març del 2005).

RGE núm. 2563/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a unitat de psiquiatria de l'Hospital d'Inca. (Mesa de
23 de març del 2005).

RGE núm. 2564/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a recursos de la unitat de psiquiatria de l'Hospital
d'Inca. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2565/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a professionals de la unitat de psiquiatria de l'Hospital
d'Inca. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2566/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a subvencions a la Fundació Acció Familiar. (Mesa de
23 de març del 2005).



2980 BOPIB núm. 80 - 1 d'abril del 2005 

RGE núm. 2567/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a contractes amb la Fundació Acció Familiar.
(Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2568/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a contractes menors amb la Fundació Acció
Familiar. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2569/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a convenis entre el Govern i la Fundació Acció
Familiar. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2606/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujada
de l'impost sobre actes jurídics documentals. (Mesa de 23 de
març del 2005).

RGE núm. 2625/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a personal als CAD. (Mesa de 23 de
març del 2005).

RGE núm. 2626/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a mitjana d'actuacions als CAD. (Mesa
de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2627/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nombre d'usuaris als CAD. (Mesa de
23 de març del 2005).

RGE núm. 2628/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a prevenció de la SIDA. (Mesa de 23 de
març del 2005).

Palma, a 23 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 a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina situació laboral manté la Sra. Blanca Iglesias de la
Iglesia amb l'administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears o entitats que en depenen?

Palma, a 14 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 a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions pensa realitzar la Conselleria d'Interior a
partir que s'ha fet públic una presumpta falsificació de la
titulació de la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia?

Palma, a 14 de març del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Salut i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per escrit de dia 17 de gener de 2002, la Comissió Insular
d'Activitats Classificades de l'illa de Mallorca va solAlicitar de
la Conselleria de Sanitat sobre el restaurant McDonald's al
polígon de Son Matzarí d'Inca. Per què no ha emès el dit
informe tot i les reiterades demandes de la CIAC? Té intenció
de dictar-lo? Per a quan? Sap en quin sentit?

Palma, a 15 de març del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins motius científics avalen que la disposició transitòria
del Decret 87/04, de 15 d'octubre, que modifica el Reglament
105/97, de 24 de juliol, de policia sanitària mortuòria, faci
distincions entre la protecció dels perímetres dels cementiris
segons si són o no anteriors a l'any 1997?

Palma, a 15 de març del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria de Salut i Consum incrementar el servei
de pediatria, augmentant amb un pediatre/a al Centre de Salut
Xaloc a Campos?

Palma, a 15 de març del 2005.
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El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantitat econòmica aportada pel Govern de les
Illes Balears al Consorci del Centre de Tecnificació Esportiva
de Calvià?

Palma, a 16 de març del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quina és la quantitat total per a la constitució del Consorci
del Centre de Tecnificació Esportiva de Calvià?

Palma, a 16 de març del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Amb quina quantitat econòmica participa el Govern de les
Illes Balears del finançament de la I Setmana Cultural,
juntament amb l'associació de Confraries de Setmana Santa?

Palma, a 16 de març del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost total anual del servei de guarderia o escola
infantil ubicat a la seu de la Conselleria de Vicepresidència del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de març del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 participació econòmica del Govern de les Illes
Balears en la XXI Mostra de Cuina Mallorquina, especificat per
conselleries?

Palma, a 16 de març del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Cost econòmic de la campanya informativa feta pel Govern
de les Illes Balears en l'avanç del pagament del descompte del
5% en el transport entre illes i les illes amb la península?

Palma, a 16 de març del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quin ha estat el dèficit d'explotació al 2003 i a 2004 del
centre Costa Nord?

Palma, a 16 de març del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quina normativa aplica la Conselleria d'Educació per tal
d'habilitar les persones diplomades en educació primària, per tal
que puguin impartir educació infantil a centres privats?

Palma, a 15 de març del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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.

Quins criteris s'han seguit per obrir guarderies a distintes
empreses i institucions públiques?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.

Quantes guarderies s'han obert, amb quins pressuposts, on
s'ubiquen, quins horaris estan a disposició dels usuaris, les
guarderies muntades a les empreses públiques?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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

Quantes guarderies a empreses públiques s'obriran al llarg
del 2005?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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

Quines actuacions concretes es duran a terme per part del
Govern de les Illes Balears respecte a les informacions
aparegudes als mitjans de comunicació sobre la treballadora
Blanca Iglesias de la Iglesia, treballadora de l'empresa pública
IBANAT, la qual no disposa de la titulació superior?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin procediment ha seguit el Govern per al nomenament o
elecció del president i la secretària del Consorci de la Gola de
Pollença? Quines retribucions tenen?

Palma, a 18 de març del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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.

És cert que el Govern de les Illes Balears dóna suport a
persones que han estat expedientades per pagar amb fons
públics tractaments de la medicina privada?

Palma, a 17 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears millorar la informació
prèvia a tots els ajuntaments de les illes en relació amb la
segona fase del programa de millora dels municipis turístics?

Palma, a 17 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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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.

Com pensar garantir el Govern de les Illes Balears la
igualtat de tracte a tots els ajuntaments en relació amb la segona
fase del programa de millora dels municipis turístics?

Palma, a 17 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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 mesures cautelars ha solAlicitat el Govern de les Illes
Balears per garantir el compliment del protocol signat amb
l'empresa Majórica?

Palma, a 17 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quins controls ha realitzat el Govern de les Illes Balears
sobre la venda a una immobiliària dels terrenys de la fàbrica de
Majórica?

Palma, a 17 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quina valoració en fa el Govern de les Illes Balears sobre
l'última sentència a favor dels treballadors acomiadats de
l'empresa Kraft?

Palma, a 17 de març del 2005.

El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració en fa el Govern de les Illes Balears sobre el
fet que l'any 2001 el deute de les empreses públiques ascendia
a 90 milions d'euros i a l'any 2005 sigui ja de 357 milions
d'euros?

Palma, a 17 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quina valoració en fa el Govern de les Illes Balears sobre el
turisme cinegètic durant l'any 2004? En cas afirmatiu, quines
són les dades econòmiques?

Palma, a 17 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quantes cabres han estat abatudes a l'illa de Mallorca a l'any
2004 legalment i seguint el procediment reglamentari? Distingir
entre exemplars abatuts en vedats privats i vedats públics.

Palma, a 17 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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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De les 30.000 cabres que segons la Direcció General de
Caça sobren a Mallorca, quantes pensa sacrificar el Govern de
les Illes Balears durant l'any 2005?

Palma, a 17 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

Quan pensa pujar el tram autonòmic de l'impost sobre les
benzines el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Quins són els projectes prioritaris per al Govern de les Illes
Balears a presentar a l'Estat per ser finançats a càrrec de l'1%
cultural?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Quines són les actuacions i el seu cost, que han justificat
l'execució del conveni de colAlaboració signat entre la
Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears i
l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en data de
14 d'abril del 2004?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Quines són les actuacions i el seu cost que han justificat
l'execució del conveni de colAlaboració pel 2004, entre la
Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears i el
Consell Insular de Mallorca?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Quina és la participació econòmica del Govern de les Illes
Balears en el projecte de rutes cicloturístiques d'Eivissa i
Formentera?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Quin ha estat el cost de la presentació "Mallorca Clàssic" a
la fira ITB?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Quina és l'aportació econòmica prevista al 2005 per part del
Govern de les Illes Balears al "Mallorca Clàssic" de golf?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Quins són els conceptes i les quantitats específiques
transferides al Consell Insular d'Eivissa i Formentera al 2004
del concepte de dèficit sanitari?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Quins són els conceptes i les quantitats específiques
transferits al Consell Insular d'Eivissa i Formentera en matèria
d'indústria, moda i artesania?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Quins són els conceptes i quantitats específiques transferits
al 2004 pel Govern de les Illes Balears al Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, en matèria de medi ambient?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Quins són els conceptes i quantitats específiques transferits
al 2004 pel Govern de les Illes Balears al Consell Insular
d'Eivissa i Formentera en matèria de promoció turística?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Quins són els conceptes i quantitats específiques transferits
al 2004 pel Govern de les Illes Balears al Consell Insular
d'Eivissa i Formentera en matèria de noves tecnologies?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Quins són els conceptes i quantitats específiques transferits
al 2004 pel Govern de les Illes Balears al Consell Insular
d'Eivissa i Formentera en matèria de serveis socials?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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.

En quin estudi de necessitats es fonamenta i justifica la
creació d'una unitat de psiquiatria a l'hospital d'Inca?

Palma, a 18 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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.

A quins recursos concrets (Unitat d'aguts, unitat de salut
mental, centre de dia, unitat comunitària de rehabilitació, ...) es
dedicarà la unitat de psiquiatria prevista a l'hospital d'Inca?

Palma, a 18 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.
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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.

Quins professionals es té previst que formin la unitat de
psiquiatria de l'hospital d'Inca?

Palma, a 18 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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.

Relació de les subvencions donades pel Govern de les Illes
Balears a la Fundació Acció Familiar durant l'any 2004?

Palma, a 18 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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.

Relació dels contractes adjudicats a la Fundació Acció
Familiar durant l'any 2004?

Palma, a 18 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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.

Relació dels contractes menors adjudicats a la Fundació
Acció Familiar durant l'any 2004?

Palma, a 18 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AW)
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.

Relació de convenis signats entre el Govern de les Illes
Balears i la Fundació Acció Familiar durant l'any 2004?

Palma, a 18 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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

Si el que tenia previst recaptar el Govern de les Illes Balears
per l'impost d'Actes Jurídics Documentals a l'any 2004 eren 62
milions d'euros i realment recaptà quasi 90 milions d'euros, com
justifica que per a l'any 2005 pugi un 100% el tipus de
l'esmentat impost?

Palma, a 17 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants metges, psicòlegs, treballadors socials i auxiliars
administratius hi ha a cada un dels CAD (Centres d'Atenció a
Drogodependents) de la Conselleria de Salut i Consum?
Especificar quina és la situació laboral de cada una d'aquestes
persones i duració del seu contracte?

Palma, a 18 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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la mitjana mensual d'actuacions (cites o
entrevistes) que reben els usuaris de cada un dels CAD (Centres
d'Atenció a Drogodependents) de la Conselleria de Salut i
Consum els darrers sis mesos?
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Palma, a 18 de març del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el número d'usuaris de cada un dels CAD (Centres
d'Atenció a Drogodependents) de la Conselleria de Salut i
Consum els darrers sis mesos? Especificar-ho per mesos.

Palma, a 18 de març del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines campanyes i/o actuacions per a la prevenció de la
SIDA s'han iniciat o està previst iniciar durant l'any 2005?

Palma, a 18 de març del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2354/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a horari regular de la Biblioteca pública
de Can Salas, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2355/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a places a la Biblioteca pública de Can
Salas, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2356/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a criteris per a la contractació a la
Biblioteca pública de Can Salas, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 23 de març
del 2005).

RGE núm. 2357/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a usos lingüístics a la Biblioteca pública
de Can Salas, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2358/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a pressupost per a l'adquisició de publicacions a la
Biblioteca pública de Can Salas, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 23 de març
del 2005).

RGE núm. 2369/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada
d'arbres a Son Servera, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2432/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a implantació de les guarderies laborals a
empreses públiques, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2519/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis de
despesa turística, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2520/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanyes de promoció a televisió, ràdio i premsa, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 23 de març del
2005).

RGE núm. 2521/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indicadors turístics de l'any 2004, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2522/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compra
de la targeta verda, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 23 de març del 2005).

Palma, a 23 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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quin es preveu que sigui l'horari regular d'obertura de la
Biblioteca de Can Salas?

Palma, a 15 de març del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quantes places compromeses en l'acord signat amb el
Ministeri de Cultura estan ja creades i dotades?

Palma, a 15 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quins criteris s'han seguit o es seguiran per a les noves
contractacions de la Biblioteca de Can Salas?

Palma, a 15 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quins seran els usos lingüístics de la Biblioteca de Can
Salas pel que fa a la seva retolació?

Palma, a 15 de març del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quin va ser el pressupost per adquisició de noves
publicacions durant el 2004 i quin tendrà durant el 2005?

Palma, a 15 de març del 2005.
El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quines actuacions té previstes i quan les farà efectives
perquè es retirin els arbres que des del temporal de l'any 2000 i
següents es troben tomats al municipi de Son Servera a la zona
coneguda com "Puig de sa Font"?

Palma, a 16 de març del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Pensa la Conselleria d'Educació que amb la creació de les
guarderies laborals a empreses públiques ha fet alguna cosa
significativa de cara a la conciliació de la vida familiar amb la
laboral pels ciutadans de les Illes, a part de seguir privilegiant
als ja privilegiats?

Palma, a 17 de març del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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 la Comissió de
Turisme.

Per què el Govern de les Illes Balears elabora dos estudis
diferents de despesa turística?

Palma, a 18 de març del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears fer campanyes de
promoció en televisió, ràdio i premsa?

Palma, a 18 de març del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Continua mantenint el Conseller de Turisme que tots els
indicadors turístics de l'any 2004 han millorat en relació amb
l'any anterior?

Palma, a 18 de març del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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 la Comissió de
Turisme.

Per quina raó els majoristes de viatges alemanys han
desestimat la compra de la targeta verda?

Palma, a 18 de març del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2431/05, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reafirmació de l'autonomia de les Illes Balears
enfront de l'anomenada "Comunitat Nacional Catalana".
(Mesa de 23 de març del 2005).

Palma, a 23 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El passat dia 9 de març, el President del Consell d'Estat va
manifestar, en el "Foro Europa", el següent: "He sugerido la
conveniencia de que, en la Constitución, en lugar de hablar de
nacionalidades, se hable de comunidades nacionales que son
entes que no se corresponden con ningún territorio concreto:
La Comunidad nacional vasca se extiende, como se explica
bien en el célebre Plan Ibarretxe, en muchos territorios
diferentes de dos Estados diferentes. La Comunidad nacional
catalana abarca al menos tres comunidades. De ahí mi
sugerencia de sustituir el término nacionalidad por el de
comunidad nacional, porque éste último no tiene componente
territorial".

Aquestes declaracions tenen lloc poc després que el Govern
de la Nació demanés al màxim òrgan consultiu l'emissió d'un
dictamen, en el termini d'un any, sobre la reforma constitucional
i específicament sobre la denominació de les comunitats
autònomes. El Consell d'Estat és l'òrgan suprem consultiu del
Govern. I segons diu la Llei orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del
Consejo de Estado, en el seu article 1 "El Consejo de Estado es
el supremo órgano consultivo del Gobierno". I al seu article 2
diu que: "En el ejercicio de sus funciones, velará por la
observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento
jurídico. Valorará los aspectos de oportunidad y conveniencia
cuando así lo exija la índole del asunto o lo solicite
expresamente la autoridad consultante, así como la mayor
eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines".

Les declaracions efectuades pel President del Consell d'Estat
pareixen estar en evident contradicció amb el que disposen els
articles abans esmentats sobre la necessitat d'oportunitat i
conveniència en l'exercici de les seves funcions, tant pel que fa
al contingut dels dictàmens com a les declaracions públiques
que es facin al respecte.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears considera inoportunes i
inconvenients les declaracions del President del Consell d'Estat,
on suggereix que la comunitat autònoma de les Illes Balears ha
de passar a formar part de la "Comunitat Nacional Catalana",
així com el canvi de la denominació constitucional de
"Nacionalitat" per la de "Comunitat Nacional", ja que no es
corresponen amb els desigs majoritaris del poble de les Illes
Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva oposició
que en la futura reforma de la Constitució s'accepti qualsevol
proposta en el sentit de què la nostra comunitat formi part de
l'anomenada "Comunitat Nacional Catalana".

3. El Parlament de les Illes Balears es ratifica en l'autonomia
plena que té la nostra comunitat per decidir sobre el seu futur
dins el marc de la Constitució i del nostre Estatut d'Autonomia
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i, en conseqüència, rebutja qualsevol tipus d'ingerència, tant
conceptual com de fet, que se surti d'aquest marc.

Palma, a 15 de març del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2351/05, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a proposta de millora per a gestió
de l'aigua a les Illes, a tramitar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 23 de març del 2005).

RGE núm. 2363/05, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a proposta per demanar al Govern
central que no autoritzi l'aterratge d'avions de la CIA als
aeroports de les Illes, a tramitar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 23 de març
del 2005).

RGE núm. 2378/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control dels hàbits nutricionals i del consum en
nutrició de la població de les Illes Balears, a tramitar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 23 de març del
2005).

Palma, a 23 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 Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Dur endavant la construcció i instalAlació de les quatre
noves dessaladores a les Illes Balears resulta una actuació
innecessària d'un elevat cost econòmic i ecològic, i no disposen
de cap informe tècnic que avali la seva necessitat.

Les infraestructures hídriques construïdes resulten suficients
per a una distribució de l'aigua a cada una de les illes. En el cas
de Mallorca, la dessaladora de la Badia de Palma té una
producció de 24 milions de m3/any, de la qual sols existeix el
compromís de compra de l'aigua produïda pels ajuntaments de
Palma, Calvià i Andratx d'uns 13 milions de m3/any, així
l'excedent en cas de compra de tota la producció és de més d'11
milions de m3/any.

A més, les infraestructures de canonades que permeten la
connexió entre tots aquests municipis resten finalitzades, i han
suposat un elevat cost econòmic.

En un futur proper les conduccions de sa Costera aportaran
7 milions de m3/any i connectaran amb tota la xarxa existent.
Així, l'artèria transversal que connecta la dessaladora de Palma
i Son Ferrer, el gran dipòsit de ses Planes i Son Pax integra els
recursos de Son Tugores i la Xarxa en alta de Palma, aporta
recursos dels embassaments del Gorg Blau i de Cúber, uneix els
aqüífers de s'Estremera i Alaró i Llubí-Muro i recollirà els
sobrants de sa Costera i dels torrents de Sóller.

L'extensió d'aquesta artèria transversal cap a les badies del
nord va iniciar-se amb l'anomenada branca nord o conducció
Llubí-Crestatx-Pollença, que pretenia fer arribar aquesta
infraestructura de gestió integrada des d'Andratx fins a Pollença.
Amb aquest projecte que ja va rebre el suport del Govern de
l'Estat espanyol i el llum verd de finançament europeu la
passada legislatura, es pretenia donar solució al proveïment de
les badies del nord i possibilitar que els cabals de l'aqüífer de
Llubí-Muro fossin utilitzats preferentment a la zona nord, sense
perjudici dels actuals beneficiaris, Palma i Calvià, que han de
rebre ben prest les aigües de sa Costera.

L'actual Govern va modificar aquest projecte i n'ha executat
un altre per justificar la dessaladora d'Alcúdia. Retornar al
projecte inicial, projectat a l'anterior legislatura, seria la millor
solució per a una gestió sostenible de l'aigua i de l'energia.

En el cas d'Eivissa, el projecte de la interconnexió ja
finalitzat permet disposar del volum necessari d'aigua.

A Menorca la redistribució dels pous de Ciutadella
solucionen la manca d'aigua de qualitat de la zona.

La construcció de les noves dessaladores suposarà un excés
de producció i que dificultarà la realització d'una bona gestió de
l'aigua.

Aquest excés de producció apunta que el Govern pretén
assegurar el proveïment d'aigua per a un creixement urbanístic
i turístic desmesurat.

La compra d'aquest excedent d'aigua dessalada no està
assegurat, la qual cosa resulta imprescindible per fer rendible la
seva explotació.

Per altra banda, el consum energètic de la dessalació és molt
elevat i suposat 4 kilowatts per m3 d'aigua dessalada. La
dessalació d'1 m3 d'aigua suposa l'emissió de més de 5 kgms de
CO2 i el nivell d'emissions augmenta de forma considerable.

La dessalació també és cara. El preu de cost d'1 m3 d'aigua
dessalada està per sobre dels 7 euros. Aquestes quatre noves
dessaladores mai no han estat pressupostades i el cost real de
l'aigua l'hauran de pagar els ciutadans.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a rebutjar la construcció de les quatre noves
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dessaladores: Andratx, Alcúdia a Mallorca; Ciutadella a
Menorca i Santa Eulàlia a Eivissa, degut a la manca d'informes
tècnics que avalin la seva necessitat, a la manca de pressupost
per dur-les a terme i que suposarà un augment de la tarifa de
l'aigua als ciutadans i per suposar un increment del consum
energètic i d'emissions de CO2.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar, a través de convenis amb els ajuntaments
de cada illa la compra d'aigua produïda per les dessaladores per
tal d'assegurar-ne la seva utilització i permetre una bona gestió.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retornar al projecte inicial de l'artèria transversal de
la zona nord de Mallorca (Llubí-Crestatx-Pollença), i impulsar
l'ús del projecte de la interconnexió entre les dessaladores de
Sant Antoni i Vila, a Eivissa.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur endavant polítiques de gestió més eficient de
l'aigua. En colAlaboració amb els consells i els ajuntaments a
dur a terme un pla d'acció per evitar les pèrdues d'aigua a la
xarxa de distribució, així com elaborar un pla d'estalvi d'aigua
adreçat a tots els sectors econòmics i institucions, tal com
s'especifica al Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Palma, a 15 de març del 2005.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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 Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Degut a les informacions aparegudes a un mitjà de
comunicació de les Illes sobre l'aterratge d'un avió, Boeing 737
de la CIA a l'aeroport de Palma de Mallorca, s'ha pogut
disposar de nombroses dades que proven que l'Agència Central
d'IntelAligència (CIA) ha utilitzat aquest aeroport com a base
d'operacions pel presumpte segrest o detencions, sense seguir
els procediments judicials pertinents de ciutadans d'altres
països sospitosos de pertànyer a xarxes terroristes islamistes.

La CIA utilitza els Boeing 737 com a presó volant i com a
centre de tortures. A l'aeroport de Son Sant Joan aquest avió de
la CIA hi ha aterrat dos cops el mes de gener del 2004. S'ha
comprovat que avions de la CIA han aterrat en diverses
ocasions a Palma. La premsa mundial s'ha fet ressò de la
detenció de ciutadans sense seguir els tràmits legals pertinents
per part de la CIA i utilitzant el sistema d'aquest avió. S'han
denunciat les presumptes tortures efectuades a bord de presons
"volants", encara que les autoritats nord-americanes neguen
aquestes informacions. El fet de negar aquestes informacions
no té cap valor, ja que la seva paraula s'ha vist compromesa
multitud de vegades, i les seves manipulacions informatives per
justificar la invasió de l'Iraq, entre d'altres, han estat constants.

Resulta també rellevant el fet que diverses fiscalies
europees, Fiscalia de Milà, Alemanya o Suècia, han obert

investigacions davant les denúncies de possibles tortures o l'ús
del seu sòl per aquest tipus d'operacions sense el pertinent
control judicial.

Davant la utilització per part de la CIA de les instalAlacions
de l'aeroport de Palma de Mallorca per dur a terme operacions
de segrest o entrega de ciutadans presumptament vinculats al
terrorisme internacional, sense les mínimes garanties jurídiques
i sense respectar els drets humans, el Grup Parlamentari
Esquerra unida i Els Verds presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que es posi en contacte amb el Govern de l'Estat perquè
dugui endavant una investigació i prengui les mesures pertinents
per evitar la utilització dels aeroports de les Illes per a missions
"especials", en les quals presumptament es violen els drets
humans, així com per fer arribar el rebuig a les missions
"especials" al Govern dels EEUU.

Palma, a 15 de març del 2005.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Actualment, a Espanya, el 14,5% de la societat pateix
obesitat i un 38,5% té sobrepès. BrusselAles estima que fins un
60% de la població de la Unió Europea serà obesa el 2030. A les
Illes Balears, tres de cada deu ciutadans pateix sobrepès, i fins
un 12% té obesitat, afectant aquests problemes a més d'un 40%
de la nostra població.

L'anomenada dieta mediterrània, caracteritzada per la seva
varietat i equilibri, s'està abandonant cada dia més per la
població per adoptar la dieta occidental, fenomen conegut com
a "nutrició de transició", variant així substancialment el consum
en alimentació, essent aquest un dels problemes del sobrepès, i
especialment dels problemes d'obesitat infantil i adolescent.

Els diversos estudis realitzats sobre aquesta qüestió, posen
de manifest que l'obesitat i els sobrepès és un fet més freqüent
a les dones que als homes, observant-se que l'obesitat creix en
relació amb l'augment de l'edat de les persones; essent però les
xifres més preocupants les de l'obesitat i sobrepès infantil i
adolescent.

Així, doncs, són tres els sectors de població que mereixen
una major atenció en aquest sentit: els infants i joventut, les
persones grans i les dones.

De l'obesitat i el sobrepès no es poden deslligar algunes de
les malalties cròniques més freqüents en la població, com
malalties cardiovasculars, hipertensió, certs tipus de càncer,
diabetis, etcètera; essent indicador d'aquest fet el que deu dels
factors de risc identificats per l'OMS com a claus per al
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desenvolupament d'aquestes malalties, cinc d'ells estan
estretament relacionats amb l'alimentació i l'exercici físic.

L'obesitat pot arribar a reduir fins a deu anys l'esperança de
vida d'una persona, a més de suposar una important càrrega
econòmica per al sistema públic de salut.

Segons estudis nutricionals realitzats a Espanya, un hàbit
tan senzill com la ingestió de cent grams diaris de fruita i
verdura, evitaria, a nivell estatal, cada any, 11.000 casos de
càncer (7,5% del total) i 5.000 morts per malalties
cardiovasculars (6,6% del total), a més de reduir la incidència
de la diabetis i l'obesitat.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears a iniciar durant
aquest any 2005, i a continuar posteriorment:

1. Controls anuals de les tendències de consum en alimentació
de la població de les Illes Balears, tenint en compte l'edat i el
sexe dels ciutadans per aquests controls.

2. Campanyes informatives per tal de fomentar hàbits
saludables d'alimentació i de pràctica d'exercici físic, atenent
especialment els sectors de població infantil i gent gran.

3. Campanyes específiques del foment de la ingestió de fruites
i verdures, dirigida a tota la població.

4. Dur a terme les actuacions necessàries per tal d'establir un
sistema eficaç d'educació alimentària, dirigida en general a tota
la població.

5. Dur a terme totes les actuacions necessàries per tal de
colAlaborar amb el Ministeri de Sanitat i Consum en el
compliment i desenvolupament de la denominada estratègia
NAOS (Nutrició, Activitat física i Prevenció de l'Obesitat),
presentat el passat 10 de febrer del 2005, la principal finalitat
de la qual és millorar els hàbits alimentaris i impulsar la
pràctica de l'activitat física entre tots els ciutadans, amb
especial atenció a la prevenció durant l'etapa infantil i juvenil.

Palma, a 15 de març del 2005.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Normes d'utilització del sistema informàtic del Parlament

de les Illes Balears, aprovades per la Mesa de la Cambra en
sessió de dia 16 de març del 2005.

La utilització creixent de les noves tecnologies de la
informació i les comunicacions han proporcionat al Parlament

de les Illes Balears avantatges notables en la gestió i difusió del
treball parlamentari.

L’aplicació cada vegada més decidida d’aquestes eines, amb
les quals es gestiona un volum de dades molt considerable des
d’un nombre elevat d’ordinadors, ha provocat que en l’actualitat
es disposi d’un sistema informàtic no exempt de la complexitat
consegüent. La gestió correcta d’aquest sistema fa necessari, per
tant, de disposar d’unes normes per a garantir el bon ús dels
mitjans tècnics necessaris posats a disposició dels usuaris.

Atès que diverses cambres legislatives han elaborat ja
normes per tal de regular la correcta utilització del seus sistemes
informàtics, la Mesa del Parlament aprova les següents:

NORMES D’UTILITZACIÓ DEL SISTEMA
INFORMÀTIC DEL PARLAMENT DE LES ILLES

BALEARS

1. Equipament informàtic.

a) La Mesa del Parlament de les Illes Balears, mitjançant el
Servei d’Informàtica, facilita als usuaris l’equipament
informàtic necessari per a la realització de les tasques
relacionades amb el seu lloc de treball. En conseqüència, aquest
equipament és propietat del Parlament de les Illes Balears i no
és destinat a ús personal, llevat de casos de caràcter excepcional
i limitat, de conformitat amb aquestes normes.

b) El Servei d’Informàtica és l’únic servei autoritzat per
l’Oficialia Major per definir la configuració de maquinari i
programari dels diferents llocs de treball informàtics i
d’administrar els accessos a la xarxa corporativa.

c) No és permès d’alterar la configuració física dels equips,
ni connectar-hi d’altres dispositius (impressores, escànners,
etc.), a iniciativa de l’usuari, sense l’autorització expressa del
Servei d’Informàtica. Queden exclosos d’aquesta consideració
els ordinadors portàtils subministrats als Diputats i a determinat
personal al servei de la cambra pel Parlament de les Illes
Balears.

d) No és permès, a iniciativa de l’usuari, d’alterar la
configuració del programari dels equips, instalAlar-hi o
desinstalAlar-ne qualsevol tipus de programari diferent a la
configuració lògica predefinida, sense l’autorització expressa
del Servei d’Informàtica. A més, la instalAlació de qualsevol
programari no facilitat per la cambra, en cas de ser autoritzat,
només es podrà fer quan es disposi de la llicència d’ús que hi
correspongui.

2. Tractament de la informació.

Seran d’obligada observança la cautela i el zel professionals
en el tractament de qualsevol tipus d’informació mecanitzada
que es gestioni d’acord amb les tasques assignades a cada
usuari. Es tendrà una cura especial amb les dades de caràcter
personal o confidencial.

3. Suport i manteniment.

a) Els serveis tècnics del Servei d’Informàtica donaran el
suport necessari en els casos d’incidències i avaries. Aquests
serveis podran supervisar els equips, els programes i els
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elements de comunicacions que calguin per tal de fer-ne les
tasques necessàries de suport, gestió, manteniment i millora.

b) En el cas que una incidència es pugi resoldre amb una
intervenció mitjançant control remot, des dels equips propis del
Servei d’Informàtica, es disposarà de l’autorització prèvia de
l’usuari afectat.

c) Qualsevol tipus de petició d’ajuda o de suport, caldrà
fer-la, en primera instància, davant el Servei d’Informàtica,
d’acord amb els mitjans que es determinin amb aquesta
finalitat.

4. Seguretat i control.

a) Per tal de mantenir la integritat del sistema és
estrictament necessari complir les mesures de seguretat
establertes en cada moment per part de la Oficialia Major a
proposta del Servei d’Informàtica.

b) Tota persona que utilitzi un ordinador en el seu treball
habitual haurà d’identificar-se amb un nom d’usuari, facilitat
pel Servei d’Informàtica, i una contrasenya, construïda per
l’usuari mateix segons les normes definides per aquest servei.
L’usuari, únic coneixedor i responsable de la contrasenya,
disposarà de mecanismes per a modificar-la sempre que ho
consideri convenient per a garantir l’ús privat de la seva
contrasenya.

c) Quan l’usuari consideri que la identificació d’accés s’ha
vist compromesa, ho haurà de comunicar de forma immediata
al Servei d’Informàtica.

d) En abandonar temporalment el lloc de treball hauran de
tancar-se les sessions amb les aplicacions que es tenguin
obertes. Els equips s’hauran d’apagar correctament al final de
la jornada laboral.

e) Caldrà prestar una atenció especial a la informació
procedent de fora de la cambra rebuda mitjançant correu
electrònic, fitxers externs o d’altres instruments i a la
incorporada a l’ordinador mitjançant suports externs, com ara
disquets, CD o d’altres dispositius, ja que la introducció de
qualsevol tipus de virus pot perjudicar no sols l’ordinador
afectat sinó tots els altres, connectats com estan mitjançant la
xarxa d’àrea local.

f) És responsabilitat del Servei d’Informàtica proporcionar
una protecció adequada i actualitzada contra virus informàtics.
Aquesta protecció requereix una actualització permanent als
llocs de treball, que es fa, de forma automàtica, quan l’usuari
accedeix a la xarxa.

g) L’usuari ha de notificar al Servei d’Informàtica qualsevol
anomalia relacionada amb el programari antivirus que detecti
al seu lloc de treball. 

h) En el cas d’aplicacions protegides per la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 25 de novembre de
1999, cal atenir-se a les mesures de seguretat particulars fixades
en el document de seguretat del fitxer i, en particular, a la
prohibició de copiar la informació a l’ordinador personal,
disquets o qualsevol altre suport sense l’autorització expressa
del responsable del fitxer.

i) Per tal de millorar les prestacions del sistema i en previsió
de possibles avaries o incidències, es recomana tenir
organitzades les dades en carpetes i subcarpetes i eliminar les
dades innecessàries, sobretot les que afecten el correu
electrònic.

j) No és permesa la connexió d’ordinadors, ja siguin fixos o
portàtils, no autoritzats a la xarxa del Parlament de les Illes
Balears. 

5. Salvaguarda de la informació.

a) Cada usuari serà responsable de la integritat de la
informació emmagatzemada a l’ordinador que tengui assignat.
Serà igualment responsable de les tasques de salvaguarda
d’aquesta informació. La còpia de seguretat periòdica de les
dades allotjades als servidors corporatius és responsabilitat del
Servei d’Informàtica.

b) En cas de necessitat o per a situacions especials, el Servei
d’Informàtica podrà proporcionar recursos complementaris per
a la salvaguarda de la informació especialment sensible.

6. Accés a Internet.

a) L’accés a Internet obeeix a fins professionals. L’ús
personal ocasional s’ha de restringir al màxim. No és permesa
la descàrrega d’arxius o fitxers multimèdia que, pel volum que
tenguin, puguin congestionar la xarxa interna, tret que sigui
necessari per al desenvolupament de les funcions pròpies del
treball parlamentari.

b) S’extremarà la precaució en l’accés a les pàgines web
que, per les característiques que tenguin, puguin oferir perill
d’introducció de virus o connexions telefòniques forçades. En
cas de congestió o mal funcionament de les línies que connecten
amb Internet, el Servei d’Informàtica podrà fer aquells estudis
i controls que es consideren necessaris per a determinar el
problema, i es podrà limitar la descàrrega de fitxers que
perjudiquen el rendiment del sistema.

c) Abans d’utilitzar qualsevol tipus d’informació obtinguda
mitjançant Internet, l’usuari haurà de comprovar si està
protegida per les lleis de propietat intelAlectual o industrial.

7. Utilització del correu electrònic.

a) Es considera el correu electrònic com un instrument bàsic
de treball. Per això, cada usuari disposarà d’una adreça
individual de correu electrònic mentre duri la seva vinculació
laboral amb el Parlament de les Illes Balears. Això, sense
perjudici de poder compartir una altra o altres adreces amb un
altre o altres usuaris del correu o d’altres serveis d’acord amb
les seves funcions.

b) L’ús particular del correu electrònic proporcionat pel
Parlament de les Illes Balears caldrà restringir-se al màxim. En
cap cas no es farà servir aquesta via per a enviar missatges o
fitxers d’una gran extensió o amb destinació a un gran nombre
d’usuaris que puguin provocar el colAlapse de les línies.

c) La salvaguarda de la informació corresponent al correu
electrònic seguirà les mateixes pautes fixades en l’apartat a de
la norma 5. Es recomana no emmagatzemar missatges i arxius
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de correu que no es consideren estrictament necessaris, atès el
volum que aquest tipus de dades sol ocupar.

8. Compliment.

Tots els usuaris del sistema informàtic del Parlament de les
Illes Balears estan obligats a complir aquestes normes.

9. Entrada en vigor.

Aquestes normes entraran en vigor a partir de la seva
publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

Seu del Parlament, 16 de març del 2005
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Cessament de personal eventual.

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Atès que la Presidència per resolució del dia 1 de desembre
del 2004, comunicada mitjançant l’escrit amb RGS núm.
14897/04, del dia 2 de desembre del 2004, en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, aprovà el nomenament de la Sra. Catalina Esteva Jofre
com a personal eventual amb categoria d’administrativa de cap
de negociat (assimilada grup C, nivell 23), adscrita al servei del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els verds.

Atès l'escrit amb RGE núm. 2422/05, del dia 16 de març del
2005, mitjançant el qual el portaveu del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds solAlicita el cessament d'aquesta
amb efectes econòmics i administratius a partir del dia 4 d’abril
del 2005.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa, a la sessió del dia 23
de març del 2005, en ús de les facultats previstes a l’article 5 de
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,

RESOLC:

1. El cessament de la Sra. Catalina Esteva i Jofre, com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C, nivell 23), adscrita al servei del Grup
Parlamentari d’esquerra unida-els verds, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 4 d’abril del 2005.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
del dia 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de

juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors des de la data de
notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 29 de març del 2005.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Nomenament de personal eventual.

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de la
Mesa de la Cambra.

B. El portaveu del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, mitjançant l'escrit amb RGE núm. 2422/05, del dia 16 de
març del 2005, solAlicita el nomenament de la Sra. Maria de los
Ángeles Suárez Ferreiro, com a personal eventual adscrit al
servei del grup esmentat.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa, a la sessió celebrada
el dia 23 de març del 2005 i en ús de les facultats previstes als
articles 5 de l’Estatut de personal del Parlament de les Illes
Balears,

RESOLC:

1. Nomenar la Sra. María de los Ángeles Suárez Ferreiro, com
a personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C), adscrita al servei del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, amb efectes econòmics i
administratius des de la data indicada a l’acta de presa de
possessió de la plaça.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors des de la data de
notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 29 de març del 2005.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 79.

- Pàg. 2914 i 2927. Informació. Apartat A).
On diu: Declaració institucional amb motiu de la celebració de
dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Hi ha de dir: Declaració institucional amb motiu de la
celebració de dia 8 de març com a Dia Internacional de la
Dona.

- Pàg. 2916 i 2931. Preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita. Apartats I), J) i K).
On diu: ..., relativa a turismes a congressos ...
Hi ha de dir: ..., relativa a turistes a congressos ...
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