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AG) RGE núm. 2868/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. 3031

AH) RGE núm. 2869/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a Son
Dureta. 3032

AI) RGE núm. 2870/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a Son
Llàtzer. 3032

AJ) RGE núm. 2871/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
l'hospital de Manacor. 3032

AK) RGE núm. 2872/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a Can
Misses. 3032

AL) RGE núm. 2873/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
l'hospital Verge del Toro. 3032

AM) RGE núm. 2874/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a Son Dureta. 3032

AN) RGE núm. 2875/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a Son Llàtzer. 3032

AO) RGE núm. 2876/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a l'hospital de Manacor. 3033

AP) RGE núm. 2877/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a Can Misses. 3033

AQ) RGE núm. 2878/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a l'hospital Verge del Toro. 3033

AR) RGE núm. 2879/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica. 3033

AS) RGE núm. 2880/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica. 3033

AT) RGE núm. 2881/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica. 3033

AU) RGE núm. 2882/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica. 3033

AV) RGE núm. 2883/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica. 3033

AX) RGE núm. 2884/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
consulta. 3034

AY) RGE núm. 2885/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
consulta. 3034

AZ) RGE núm. 2886/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
consulta. 3034

BA) RGE núm. 2887/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
consulta. 3034

BB) RGE núm. 2888/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
consulta. 3034

BC) RGE núm. 2889/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
proves diagnòstiques. 3034



BOPIB núm. 81 - 8 d'abril del 2005 3007

BD) RGE núm. 2890/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
proves diagnòstiques. 3034
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BF) RGE núm. 2892/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
proves diagnòstiques. 3035

BG) RGE núm. 2893/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
proves diagnòstiques. 3035

BH) RGE núm. 2894/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. 3035

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 2767/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a recàrrec
sobre l'impost d'hidrocarburs. 3036

B) RGE núm. 2799/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
de la política de malbaratament de diners públics. 3036
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D) RGE núm. 2801/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta verda inclosa
en el pla de sanejament. 3037

E) RGE núm. 2802/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment d'altres taxes
o imposts en el pla de sanejament. 3037

F) RGE núm. 2804/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
depuració de "camarades". 3037

G) RGE núm. 2805/05, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de
competències en la gestió del Parc Nacional de Cabrera. 3037

H) RGE núm. 2806/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació de la nova estació
depuradora d'aigües residuals de Vila. 3037

I) RGE núm. 2807/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la Fira
de la Ciència a Menorca. 3037

J) RGE núm. 2808/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicitud de colAlaboració
per part del Batle d'Eivissa al Conseller d'Educació i Cultura en relació amb projectes urbanístics. 3037

K) RGE núm. 2809/05, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ricardo Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució dels
ajuts per a la conciliació de la vida laboral i familiar. 3038

L) RGE núm. 2810/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a imports
pressupostaris destinats a salut laboral. 3038

M) RGE núm. 2940/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a recàrrec
sobre l'impost d'hicrocarburs. 3038

N) RGE núm. 2954/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
hospital de referència al Castell de Bellver. 3038

O) RGE núm. 2955/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les
instalAlacions del poliesportiu Príncipes de España. 3038

P) RGE núm. 2956/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en matèria de turisme a Menorca. 3038
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Q) RGE núm. 2957/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionaris que
es troben actualment seguint un curs de millora del coneixement de llengua catalana a l'EBAP. 3038

R) RGE núm. 2958/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en
funcionament de les instalAlacions d'Es Torretó de Menorca. 3039

S) RGE núm. 2959/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grups d'ajuda
a les situacions d'emergència. 3039

T) RGE núm. 2960/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del sector
del calçat a les Illes Balears. 3039

U) RGE núm. 2961/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conflicte entre el sector
de la pesca i els majoristes. 3039

V) RGE núm. 2962/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la Unitat
de mama a Son Dureta. 3039

X) RGE núm. 2963/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per disminuir
el número d'avortaments a les Illes Balears. 3039

Y) RGE núm. 2964/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
disminució de la despesa sanitària. 3039

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2692/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a anuncis en llengua castellana. 3040

B) RGE núm. 2762/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
deficiències detectades a l'hospital Can Misses. 3040

C) RGE núm. 2763/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
conflictivitat laboral als hospitals, moobing, càstigs o represàlies. 3040

D) RGE núm. 2764/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
conflictivitat laboral als hospitals. 3040

E) RGE núm. 2826/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
campanya publicitària dels primers habitatges de protecció oficial a Formentera. 3041

F) RGE núm. 2827/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
barreres arquitectòniques als habitatges del protecció oficial. 3041

G) RGE núm. 2828/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
actuacions per a la problemàtica de l'habitatge. 3041

H) RGE núm. 2829/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
dèficit en l'execució de carreteres. 3041

I) RGE núm. 2830/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
endeutament de les empreses públiques. 3041

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 2702/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament i gestió dels criteris per a l'aplicació de l'1% cultural
estatal. 3042

B) RGE núm. 2750/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places d'alAlergologia a la sanitat pública de les Illes Balears.
3042

C) RGE núm. 2821/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de la gestió dels aeroports de les Illes Balears a la
comunitat autònoma. 3042
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2706/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a política d'austeritat del Govern i renúncia a
projectes innecessaris. 3043

B) RGE núm. 2831/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a ordenació dels fondeigs d'embarcacions a l'àmbit
del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. 3044

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 6066/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competència deslleial
del turisme residencial. 3044

B) A les preguntes RGE núm. 6319/04 i 6320/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a comitè
tècnic de planificació en protecció civil i a comitè tècnic de gestió d'emergències, respectivament. 3044

C) A la pregunta RGE núm. 6321/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a conductor del vehicle
9387 BMN. 3045

D) A la pregunta RGE núm. 6323/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a gestió per cobrar
4.000 euros. 3045

E) A la pregunta RGE núm. 6337/04, i a la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6372/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a decret sobre el control de líquids i a decret que desenvolupa la normativa
europea, respectivament. 3045

F) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6373/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, relativa a persones admeses al curs de gestió d'emergències. 3045

G) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6377/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, relativa a plans de risc químic. 3045

H) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6378/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, relativa a paraules del conseller d'Interior al Parlament. 3045

I) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6390/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, relativa a actuacions amb voluntaris. 3046

J) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6397/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, relativa a lliurament de diplomes a la Xunta de Galícia. 3046

K) A la pregunta RGE núm. 6479/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a centres d'ajuda
a drogodependents. 3046

L) A la pregunta RGE núm. 6480/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a personal dels CAD.
3046

M) A la pregunta RGE núm. 6537/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reglament de règim jurídic
de les sales de joc. 3046

N) A la pregunta RGE núm. 6538/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a modificació reglamentària
de les sales de joc. 3046

O) A la pregunta RGE núm. 6706/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a extensió de la loteria.
3047

P) A la pregunta RGE núm. 7100/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a respostes a peticions
de documentació. 3047

Q) A la pregunta RGE núm. 7126/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a formació de
voluntaris de Protecció Civil. 3047

R) A les preguntes RGE núm. 7110/04 i 7128/04, i a la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6395/04,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a constància de la manipulació de factures, a factures pendents
de Galícia i a repetició de factures, respectivament. 3047
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S) A la pregunta RGE núm. 7132/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, relativa a serigrafies dipositades
a Sa Nostra. 3047

T) A les preguntes RGE núm. 7137/04, 7138/04 i 7139/04 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives
a professors dels cursos de policia de Palma, a professors dels cursos de policia local de Menorca i a professors dels cursos de policia
local d'Eivissa, respectivament. 3047

U) A la pregunta RGE núm. 7142/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a motos aquàtiques.
3048

V) A la pregunta RGE núm. 7145/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a persones que es
presentaren a la borsa d'interins. 3048

X) A la pregunta RGE núm. 7372/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a obres a
infraestructures hidràuliques. 3048

Y) A la pregunta RGE núm. 7373/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions de
l'IBAEN en qualitat ambiental i residus. 3048

Z) A la pregunta RGE núm. 8378/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a decret regulador de la
Lototrot i Promotrot. 3049

AA) A la pregunta RGE núm. 8517/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a nombre d'inspectors
d'educació. 3049

AB) A la pregunta RGE núm. 8617/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a aplicacions didàctiques
de les eines tecnològiques. 3049

AC) A la pregunta RGE núm. 8620/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a inversions en equips
informàtics. 3049

AD) A la pregunta RGE núm. 8875/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a compra de finques
dins espais naturals. 3050

AE) A la pregunta RGE núm. 8877/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a neteja de torrents.
3050

AF) A la pregunta RGE núm. 8944/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a informe tècnic extern
sobre les concessions de televisions digitals. 3050

AG) A la pregunta RGE núm. 8958/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a distinció de productes
estrella. 3050

AH) A les preguntes RGE núm. 200/05 i 201/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a
necessitats previstes de maquinària per al metro i a adquisició de la maquinària del metro, respectivament. 3050

3.16. SOLALICITUD DE COMPAREIXENÇA

A) De l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (RGE núm. 2388/05).  3051

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5591/04. 3051

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6642/04. 3051



BOPIB núm. 81 - 8 d'abril del 2005 3011

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 22 de març del 2005,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1775/05, relativa a debat sobre l'estat de les autonomies al
Senat, amb les esmenes RGE núm. 2450/05, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i RGE núm. 2632/05,
del Grup Parlamentari Socialista, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu criteri
favorable a la celebració del debat sobre l'estat de les
autonomies, a la Comissió General de Comunitats Autònomes
del Senat. En conseqüència, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a:

1. Transmetre al Govern de la nació la urgent necessitat de què
remeti al Senat una comunicació amb la seva valoració de la
situació actual i perspectives del  nostre model d'Estat
autonòmic, que serveixi com a base per a la celebració de
l'esmentat debat.

2. SolAlicitar a la presidència del Senat la convocatòria de la
Comissió General de Comunitats Autònomes del Senat a fi
d'efectuar un balanç de la situació de l'Estat de les autonomies.

3. Presentar al Parlament de les Illes Balears una comunicació
sobre el model autonòmic i model de finançament de les Illes
Balears que el Govern pensa defensar a les Corts Generals."

A la seu del Parlament, a 23 de març del 2005.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de març del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1286/05,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport marítim
interinsular.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Joan Boned i
Roig.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, Margalida Isabel Cabrer i González.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble Sr.
Miquel Ramon i Juan del Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds, l'Hble Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i l'Hble Sr. Joan Font i
Rosselló del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Joan Boned i
Roig i l'Hble. Sra. Margalida Isabel Cabrer i González.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2367/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a plus d'insularitat. (BOPIB 79, de 18 de
març del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2382/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a expectatives per al sector
turístic de les Illes Balears a l'ITB de Berlín. (BOPIB 79, de 18
de març del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2365/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'equilibri
pressupostari. (BOPIB 79, de 18 de març del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril 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 22

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2364/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política d'austeritat en la
despesa del Govern. (BOPIB 79, de 18 de març del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril 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 22

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2366/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a generalització del "tot inclòs"
al mercat alemany. (BOPIB 79, de 18 de març del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril 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 22

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2383/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de les actuacions en
infraestructura a Eivissa i Formentera per part de la Conselleria
de Salut i Consum. (BOPIB 79, de 18 de març del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril 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 22

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2353/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a llei estatal d'horaris
comercials. (BOPIB 79, de 18 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 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2380/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a campanyes promocionals de les
illes als mercats emissors. (BOPIB 79, de 18 de març del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 2381/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la fira Futur Jove. (BOPIB 79,
de 18 de març del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
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1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de març del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 2245/05, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguretat a les platges.
(BOPIB núm. 79, de 18 de març del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de març del 2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
5906/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment de la Llei d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de serveis socials. (BOPIB núm. 55, d'1
d'octubre del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 2379/05.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març del 2005, decaigué la pregunta de referència,
relativa a solAlicitud de colAlaboració en relació a projectes
urbanístics per part del batlle d'Eivissa, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, i

publicada al BOPIB núm. 79, de 18 de març del 2005, a causa
de l'absència del diputat esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 2384/05.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de març del 2005, fou ajornada, a causa de l'absència del
l'Hble. Consellera d'Agricultura i Pesca que l'havia de contestar,
la pregunta de referència, relativa a actuacions en matèria
d'agricultura ecològica, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Eduard Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, i
publicada al BOPIB núm. 79, de 18 de març del 2005.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de març del 2005, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 776/05,
relativa a l'ús no sexista a la publicitat del Govern de les Illes
Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries a fi que tots els
anuncis destinats a publicitar contractacions de personal, es
contempli el masculí i el femení en la denominació de
l'ocupació, i si n'és el cas de la titulació."

A la seu del Parlament, a 17 de març del 2005.
La secretària:
Maria Binimelis i Amengual.
La presidenta:
Maria Anna López i Oleo.
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2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2005, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 490/05 i 491/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relatives a
comercialització de productes contaminants, localització i dates,
i a comercialització de productes contaminants, respectivament.
(BOPIB núm. 71,  de 28 de gener del 2005).

Les 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 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2005, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 492/05 i 493/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relatives a actuacions
per prevenir situacions de risc sobre el cloranfenicol, i a
informació sobre el cloranfenicol, respectivament. (BOPIB
núm. 71,  de 28 de gener del 2005).

Les 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 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 494/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions per prevenir situacions de risc sobre
cloranfenicol. (BOPIB núm. 71,  de 28 de gener 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 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 495/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a productors afectats per la contaminació.
(BOPIB núm. 71,  de 28 de gener 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 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 497/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a tipus d'actuacions per garantir la seguretat dels
consumidors. (BOPIB núm. 71,  de 28 de gener 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 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 265/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions de la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports per complir amb Kyoto. (BOPIB núm.
71,  de 28 de gener 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 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 261/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
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Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions de la Conselleria de Turisme per
complir amb Kyoto. (BOPIB núm. 71,  de 28 de gener del
2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 262/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca per complir amb Kyoto. (BOPIB núm. 71,  de 28 de gener
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 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 266/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions de la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia per complir amb Kyoto. (BOPIB núm. 71,
de 28 de gener 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 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del
2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1618/05, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a data de publicació del BOIB. (BOPIB núm.
76,  de 25 de febrer del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del
2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1619/05, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a publicació del Pla Territorial de Mallorca.
(BOPIB núm. 76,  de 25 de febrer del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del
2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1620/05, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a increment tributari acordat per
l'Ajuntament d'Inca. (BOPIB núm. 76,  de 25 de febrer del
2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del
2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1621/05, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a edició del BOIB vàlida. (BOPIB núm. 76,
de 25 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del
2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1622/05, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dies d'absència del president de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 76,  de 25 de febrer del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del
2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1623/05, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a viatges a Madrid del president de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 76, de 25 de febrer del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 17 de març del 2005, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 1369/05, 1370/05, 1371/05 i 1372/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relatives a recinte firal al polígon
de Llevant de Palma, a recinte firal a Son Ferriol (Palma), a
adquisició de terreny per a construcció del recinte firal de
Palma, i a inici de construcció del recinte firal de Palma,
respectivament. (BOPIB núm. 74, de 17 de febrer del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 17 de març del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 1441/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
coordinació per al gasoducte. (BOPIB núm. 74,  de 17 de febrer
del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 17 de març del 2005, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 1869/05 i 1870/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a Reglament (CE) núm.
261/2004 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de febrer del
2004, pel qual s'estableixen normes comunes sobre
compensació i assistència als passatgers aeris (I) i (II),
respectivament. (BOPIB núm. 77, de 4 de març del 2005).

Les 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 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 17 de març del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 1871/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a l'avanç del descompte del 5% en el transport aeri. (BOPIB
núm. 77, de 4 de març del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

T)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 17 de març del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 1872/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a recàrrec per l'emissió dels bitllets d'avió. (BOPIB núm. 77, de
4 de març del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de març del 2005, debaté
la Pregunta RGE núm. 1177/05, de l'Hble. Sra. Diputada
Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla d'infraestructures educatives. (BOPIB núm. 73,
d'11 de febrer del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2005, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 8587/04, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla de la SIDA. (BOPIB núm. 67, de 28 de
desembre del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 17 de març del 2005, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 635/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ubicació d'un recinte firal a Inca. (BOPIB núm. 72, de
4 de febrer del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de març del 2005,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1840/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a servei de suport lingüístic.
(BOPIB núm. 77, de 4 de març del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Informe emès per la Comissió de l'Estatut dels Diputats en

relació amb l'examen d'incompatibilitats de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Rado i Ferrando.

 La Comissió de l'Estatut dels Diputats, en sessió de dia 8 de
març del 2005, procedí a l'emissió de l'Informe referent a
l'examen d'incompatibilitats, sobre la declaració presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Aina Rado i Ferrando, en compliment de
l'article 7.2 del Reglament de la Cambra, per tal que sigui inclòs
a l'ordre del dia d'una propera sessió plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
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Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.

5180/04, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears.

 La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 de març del 2005, procedí a
dictaminar la proposició de llei de referència, publicada al
BOPIB núm. 53, de 3 de setembre del 2004.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Elecció dels càrrecs de president/a i de secretari/ària de la

Comissió d'Assumptes Socials.

 La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de març del 2005, procedí a
l'elecció del càrrec de president/a. Per 9 vots a favor i 7 en
blanc, fou proclamada presidenta de la comissió l'Hble.
Diputada Sra. Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari
Popular.

Així mateix, procedí a l'elecció del càrrec de secretari/ària.
Per 9 vots a favor i 7 en blanc, fou proclamada secretària de la
comissió l'Hble. Diputada Sra. Maria Binimelis i Amengual, del
Grup Parlamentari Popular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant comissió RGE núm. 1399/05, 1400/05, 14001/05,
1402/05 i 1403/05.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de març del 2005, foren
ajornades, atesa l'absència del seu autor, l'Hble. Diputat Sr.
Eduard Riudavets i Florit, les preguntes de referència, relatives
a funcions i objectius de la Fundació Consolat de Mar; a
projectes de la Fundació Consolat de Mar; a pressupost de la
Fundació Consolat de Mar; a participació d'altres entitats a la
Fundació Consolat de Mar, i a acords signats a la cimera entre
el País Valencià i les Illes Balears, respectivament, publicades
totes al BOPIB núm. 74, de 17 de febrer del 2005.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 253/05.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de març del 2005, l'Hble.
Diputada Sra. Margalida Rosselló i Pons retirà la pregunta de
referència, relativa a conveni entre la COAPA i la Conselleria
d'Educació i Cultura, publicada al BOPIB núm. 71, de 28 de
gener del 2005.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril del 2005, d'acord amb els articles 111 i 125 i següents
del Reglament del Parlament, i 25 de la Llei de Consells
Insulars, admeté a tràmit la Proposició de llei RGE núm.
2766/05, presentada pel Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, de mesures específiques per a les illes d'Eivissa
i Formentera en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i
turisme.

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El president del Parlament en funcions, el vicepresident
primer:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
La Sra. Conchita Rebollo Laserna, Secretària accidental

del Consell Insular d’Eivissa i Formentera,

CERTIFICA:

Que, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta del
nombre legal de membres del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, en sessió celebrada el 21 de març de 2005, es va
acordar:

Primer.- Exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de
les Illes Balears, mitjançant la presentació de la proposició de
llei de mesures específiques per a les illes d’Eivissa i
Formentera en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i
turisme, tot conformement amb el text articulat que s’adjunta.
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Segon.- Delegar per defensar la proposició de llei davant el
Parlament de les Illes Balears el conseller següent:

- Hble. Sr. José Sala Torres, conseller executiu del
Departament de Presidència i Relacions Institucionals.

Tercer.- Remetre a la Mesa del Parlament l’escrit de presentació
de la proposició de llei, acompanyat dels documents a què es
refereix l’article 25 de la Llei de consells insulars.

Que el text articulat de la present proposició de llei va
acompanyat d’antecedents i exposició de motius, donant-se amb
això compliment als requisits establerts als articles 25.2.a) de la
Llei 8/2000 i 125 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, de 4 de juny de 1986.

I perquè així consti i tengui els efectes de la presentació
davant del Parlament de les Illes Balears la proposició de llei de
referència, expedeix i sign aquesta certificació, amb el vist-i-
plau del Sr. President, a Eivissa, el 22 de març de 2005.

Vist-i-Plau,
El President,
Pere Palau i Torres.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MESURES
ESPECÍFIQUES PER A LES ILLES D'EIVISSA I
FORMENTERA EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ

TERRITORIAL, URBANISME I TURISME.

Exposició de motius

La Llei de Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries va ser modificada per la Llei
9/1999, de 6 d’octubre, de mesures cautelars i d’emergència
relatives a l’ordenació del territori i de l’urbanisme de les Illes
Balears.

L’exposició de motius d’aquesta Llei 9/1999, de 6
d’octubre, assenyalava que “L’actualitat en matèria territorial i
urbanística a les Illes Balears es caracteritza, entre altres
aspectes, per la intensa pressió edificatòria sobre el sòl rústic,
per la necessitat de modificar significativament el contingut de
les Directrius d’Ordenació Territorial, aprovades per la recent
Llei 6/1999, de 3 d’abril, i d’elaborar, tramitar i aprovar els
plans territorials parcials de cada illa.”

Les determinacions d’aquesta llei anomenada “de mesures
cautelars i d’emergència” provocaren efectes retroactius i
desfavorables als drets legítims dels ciutadans, els quals, en base
al principi de la confiança legítima en les institucions, pel que
fa a la normativa aplicable al sòl rústic, varen veure’s
perjudicats de forma injusta i contrària al principi de seguretat
jurídica.

Doncs bé, aquesta situació cautelar que assenyalava aquesta
llei ha desaparegut. En aquests moments els tres Plans
territorials que l’article 8.2 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de
Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i mesures
tributàries, encomanava als consells insulars han estat redactats
i aprovats pels respectius ens insulars.

No cal oblidar que ja l’exposició de motius de la Llei
14/2000, de 21 de desembre, d’Ordenació Territorial reconeixia
que la “configuració de l’arxipèlag facilita que cada una de les

illes dugui a terme l’ordenació del seu territori de manera
autònoma a través de les institucions pròpies, i que el Govern de
les Illes Balears esdevingui garant dels aspectes de l’ordenació
que transcendeixin l’àmbit insular”.

En la mateixa línia, la Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució
de competències als consells insulars en matèria d’ordenació del
territori assenyalava com a objectiu primordial de la regulació
el que les institucions pròpies de cada illa puguin desenvolupar,
en l’àmbit respectiu, un model territorial propi.

Per tot l’anterior, una vegada aprovat el Pla Territorial
Insular d’Eivissa i Formentera, el qual recollint el model
territorial establert a les Directrius, s’ajusta a les particularitats
pròpies de les illes Pitiüses, es fa necessari procedir a dictar
mesures de caràcter legislatiu, que garanteixin l’efectivitat del
model territorial contingut per a ambdues illes en aquest pla.

Per altra banda, aquestes determinacions no transcendeixen
l’àmbit insular, sinó que adapten aspectes de la legislació balear
a la idiosincràsia pròpia d’unes illes amb identitat diferenciada
i amb unes característiques d’assentaments humans totalment
diferents al de la resta de les illes.

Així, a l’àmbit d’Eivissa i Formentera mitjançant la present
llei es deroguen els efectes retroactius que produí la Llei 9/1999,
de 6 d’octubre, sobre els expedients que resultaren afectats per
aquesta llei. Es preveuen determinacions per als terrenys on l’ús
d’habitatge unifamiliar resulta prohibit, per tal que siguin
computables a efectes edificatoris amb les condicions que s’hi
preveuen. Així mateix, s’estableixen mesures de compensació
en terrenys inedificables per possibilitar la construcció d’un
habitatge unifamiliar. Per altra banda, es regula amb caràcter
general l’agrupació de les edificacions a sòl rústic, prevista fins
ara només per als terrenys qualificats per la Llei 1/1991, de 30
de gener, d’espais naturals. Es contemplen mesures de reducció
de la superfície mínima exigible en les agrupacions de finques
a sòl rústic protegit. En els nuclis rurals a delimitar pels
ajuntaments, es clarifica que aquest no resultarà incompatible
amb la delimitació de l’Àrea de Protecció Territorial recollida
en els instruments d’ordenació territorial. Es recupera allò que
ja establí la disposició addicional tercera de les Directrius
originàries pel que fa a la incorporació a l’ordenació de les
edificacions existents respecte de les quals ja no procedeixi
adoptar mesures de restabliment de la legalitat urbanística. Es
faculta el Pla territorial per regular l’ampliació d’habitatges
existents en sòl rústic ubicats en zones on l’ús d’habitatge
resulti prohibit o no apte per ubicar-hi habitatges i a regular les
modalitats, condicions específiques i procediment autoritzatori
de l’oferta turística a sòl rústic, per tal d’adaptar-les a
l’especificitat de cada illa, atès que la normativa sectorial
existent a Balears no reflecteix l’especificitat de les Pitiüses.
Aquesta llei preveu la compatibilització de la vinculació de
l’activitat de camp de golf sense oferta complementària amb la
d’ús d’habitatge, degut a la disseminació pròpia dels
assentaments en sòl rústic existent a les illes que podrien arribar
a fer inviable aquest tipus d’oferta que contribueix a la
desestacionalització de l’activitat turística. Finalment, en ordre
a facilitar el procediment d’adaptació dels planejaments
generals municipals als instruments d’ordenació territorial, la
llei permet que la seva revisió s’efectuï mitjançant la formulació
de normes subsidiàries i complementàries de planejament.

Article 1
Àmbit d’aplicació
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Les determinacions establertes en la present llei resultaran
d’aplicació a l’àmbit territorial de les illes d’Eivissa i de
Formentera.

Article 2
Derogació dels efectes retroactius de la Llei 9/1999, de 6
d’octubre

L’òrgan competent del Consell Insular podrà informar
novament els projectes de construcció d’un habitatge
unifamiliar a sòl rústic que, amb la finalitat d’obtenir la
pertinent llicència d’obres, es presentaren al corresponent
ajuntament entre els dies 14 de juliol de 1999 i el 13 d’octubre
de 1999, ambdós inclosos, i que per efecte d’allò disposat a la
disposició transitòria de la Llei 9/1999, del 6 d’octubre, de
mesures cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del
territori i l’urbanisme a les Illes Balears, s’informaran
desfavorablement per la comissió insular d’urbanisme per
incompliment del requisit de parcelAla mínima o per resultar
prohibit l’ús d’habitatge unifamiliar, en aplicació de les
determinacions d’aquesta llei.

A aquests efectes, prèvia petició que la persona interessada
efectuï a l’efecte davant el Consell Insular, els esmentats
expedients es resoldran d’acord amb la normativa vigent a la
data de solAlicitud de llicència, sense tenir en compte les
disposicions que sobre parcelAla mínima o de prohibició d’ús
d’habitatge unifamiliar establí la Llei 9/1999, de 6 d’octubre.

Article 3
Determinacions per als terrenys on l’ús d’habitatge
unifamiliar resulta prohibit

1. Als efectes del compliment dels requisits d’edificabilitat,
ocupació i parcelAla mínima establerta per a l’ús d’habitatge
unifamiliar aïllada, quan una part d’una finca registral s’emplaci
en terrenys de sòl rústic on l’ús d’habitatge resulti prohibit o no
apte per ubicar-hi habitatges i l’altra part admeti aquest ús,
podrà computar-se la superfície dels terrenys on l’ús d’habitatge
resulti prohibit o no apte per ubicar-hi habitatges, sempre i quan
les noves edificacions se situïn fora d’aquests i en els següents
supòsits:

a) Els qualificats com Àrea de Protecció Territorial de
carreteres, a què es refereix l’article 19.1e) e).2 de la Llei
6/1999, de 3 d’abril de les Directrius d’Ordenació Territorial
de les Illes Balears i de mesures tributàries computaran en
la seva integritat.

b) Pel que fa als qualificats com Àrea de Protecció
Territorial de costes a què es refereix l’article 19.1e) e).1 de
la Llei 6/1999, de 3 d’abril de les Directrius d’Ordenació
Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, tan
sols computaran els situats fora de la franja de 250 metres a
Eivissa i 50 a Formentera, amidades des del límit interior de
la ribera de la mar.

c) Els delimitats pels instruments d’ordenació territorial o
municipals com no aptes per emplaçar-hi edificacions o de
protecció de construccions, computaran en la seva integritat.

2. Per a l’aplicació de l’apartat 1 d’aquest article els supòsits a),
b) i c) es prendran en consideració els paràmetres derivats de la
qualificació subjacent d’aquests terrenys. En qualsevol cas,
quan la quantificació subjacent d’aquests terrenys estigui

conformada per terrenys qualificats com Àrea Natural
d’Especial Interès d’alt nivell de protecció, s’aplicaran els
paràmetres establerts per a les Àrees Naturals d’Especial Interès
pels instruments d’ordenació territorial o, els establerts pels
instruments de planejament municipal en aquella zona, de
resultar aquests més restrictius. Per a la determinació dels
requisits de parcelAla mínima i aprofitament resultaran
d’aplicació les regles de proporcionalitat i de segregacions o
divisions de finques, previstes en el corresponent instrument
d’ordenació territorial.

Article 4
Mesures de compensació d’inedificabilitat per a l’ús
d’habitatge unifamiliar

1. Respecte de les finques de sòl rústic existents abans de
l’entrada en vigor de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic
de les Illes Balears, de superfície total o superior a la
determinada com mínima per a la categoria en la qual se situïn
que, resultin totalment incloses en una zona on l’ús d’habitatge
resulti prohibit o no apte per ubicar-hi habitatges segons
l’ordenació, els instruments de planejament general podran
contemplar mesures que possibilitin la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat, mitjançant:

a) L’assignació de terrenys inclosos entre els obtinguts en
sòl urbà i urbanitzable en virtut de la cessió obligatòria que
l’article 14.2.c de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, de règim del
sòl i valoracions contempla.

b) L’assignació de terrenys urbanitzables entre els
compromisos de desenvolupament dels quals s’inclogui tal
condició.

c) La regulació de la possibilitat d’edificar en parcelAles de
sòl rústic on l’ús d’habitatge resulti permès o apte per
ubicar-hi habitatges de superfície inferior a la mínima
assenyalada a l’ordenació per a la categoria que es tracti,
establint els requisits necessaris per garantir la menor
afecció possible als terrenys amb ells confrontats.

d) La regulació de la possibilitat d’edificar l’habitatge
unifamiliar en parcelAles resultants d’una agrupació de
l’edificació.

2. En els casos contemplats en els apartats a) i b) serà necessària
la cessió al patrimoni municipal en sòl de la finca que origini la
compensació.

3. En els casos contemplats en els apartats c) i d) haurà de
vincular-se a l’habitatge unifamiliar aïllat, a més de la parcelAla
en què se situï, la totalitat de la finca registral que origini la
compensació, quedant tot el conjunt com indivisible.

4. Per a l’aplicació de l’apartat 1 c) d’aquest article, es tendran
en compte les següents condicions:

Per a terrenys totalment situats en l’Àrea de Protecció
Territorial de costes o en terrenys delimitats pels instruments
d’ordenació territorial o municipals com no aptes per emplaçar-
hi edificacions o de protecció de construccions, s’haurà de
comptar en aquest àmbit amb una finca de superfície igual o
superior a la parcelAla mínima de la categoria subjacent.
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Per a terrenys totalment situats en l’Àrea Natural d’Especial
Interès d’alt nivell de protecció, s’haurà de comptar amb una
finca de superfície igual o superior a la parcelAla mínima
establerta per a les Àrees Naturals d’Especial Interès per
l’instrument d’ordenació territorial o l’establerta pels
instruments de planejament municipal en aquella zona, de
resultar aquests més restrictius.

Article 5
Agrupació de l’edificació en sòl rústic

1. Als terrenys ubicats a sòl rústic, on l’ús d’habitatge
unifamiliar no resulti prohibit, en els quals, en aplicació de la
superfície mínima establerta per a la zona de què es tracti, sigui
possible edificar dos o més habitatges unifamiliars, els
habitatges que resultin d’aquesta aplicació es podran agrupar
fins a un màxim de quatre habitatges, edificant-se cada un
d’ells, en terrenys d’ús privatiu de la superfície màxima i en les
condicions que a aquests efectes estableixi el corresponent
instrument d’ordenació territorial, i quedant vinculada al
conjunt de les edificacions la superfície total de la finca
registral.

2. Del dit anteriorment s’haurà de derivar una menor afecció
sobre el territori i per als terrenys confrontats. Excepcionalment,
l’òrgan corresponent al consell insular podrà autoritzar-ne un
nombre major d’habitatges sempre que aquesta d’agrupació se’n
derivi un menor impacte sobre el territori.

3. En cap cas, de l’agrupació podran resultar més habitatges dels
que resultarien d’aplicar les regles previstes al corresponent
instrument d’ordenació territorial per a les segregacions,
divisions o fragmentacions de finques de sòl rústic.

4. En el supòsit que es vulgui procedir a l’alienació o segregació
dels habitatges construïts a m’empara del present article, haurà,
cada un d’aquests de quedar incorporat físicament a una  finca
que disposi de la superfície mínima més restrictiva establerta
per a la zona de què es tracti, havent-se d’inscriure la nova finca
en el Registre de la Propietat com a indivisible a tots els efectes.
Quan no es donin les circumstàncies previstes en l’epígraf
anterior, no serà possible l’alienació o segregació dels
habitatges construïts.

Article 6
Agrupació de finques a sòl rústic protegit

Quan dues o més finques registrals independents i
confrontants entre si, existents abans a l’entrada en vigor de la
Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears i
situades en terrenys qualificats com Àrea Natural d’Especial
Interès o Àrea Rural d’Interès Paisatgístic, s’agrupin en una sola
finca registral, als efectes de complir la parcelAla mínima
exigida podran beneficiar-se d’una reducció del 25% de la
superfície mínima exigible més restrictiva que estableixi el
corresponent instrument d’ordenació territorial o el planejament
municipal. Aquest benefici resultarà incompatible amb
qualsevulla altres reduccions de superfície mínima establerts a
la normativa vigent.

La finca resultant de l’esmentada agrupació romandrà com
a indivisible en el registre de la propietat i no podrà ser objecte
de cap acte de segregació o divisió posterior.

Article 7

Delimitació de nuclis rurals a les Àrees de Protecció
Territorial de costes

La delimitació de nuclis rurals a sòl rústic pels instruments
de planejament general en els termes i condicions que estableixi
el corresponent instrument d’ordenació territorial no resultarà
incompatible amb la delimitació de l’Àrea de Protecció
Territorial de costes a què es refereix l’article 19.1.e) e).1 de la
Llei 6/1999, de 3 d’abril de Directrius d’Ordenació Territorial
de les Illes Balears i de mesures tributàries, recollida en el
corresponent instrument d’ordenació territorial.

Article 8
Incorporació a l’ordenació

1. Les edificacions existents respecte de les quals ja no
procedeixi adoptar les mesures de restabliment de la legalitat
urbanística que impliquin la demolició, per manifesta
prescripció de la infracció, podran incorporar-se a l’ordenació
amb tots els drets i deures inherents a les obres realitzades i
d’acord amb les seves característiques reals a l’entrada en vigor
d’aquesta llei.

A aquests efectes, el procediment es substanciarà davant
l’ajuntament corresponent, i haurà de solAlicitar-se la seva
legalització que es concedirà sempre que, juntament amb la
petició es presenti la documentació gràfica i escrita
corresponent a l’edificació en el seu estat real i s’adjunti
projecte d’incorporació de mesures d’adequació a les condicions
generals d’integració ambiental i paisatgística que l’ordenació
estableixi.

2. L’anterior no resultarà d’aplicació a les edificacions per a les
quals el planejament general expressament estableixi la seva
situació de fora d’ordenació, ni impedirà la seva posterior
assignació expressa a aquesta situació per les modificacions o
revisions d’aquest planejament.

3. La legalització restarà subjecta al pagament de les mateixes
taxes i imposts prevists a la normativa per a les noves
edificacions.

4. Les edificacions que per aplicació d’aquest article resultin
legalitzades tindran la consideració d’activitats que comporten
un determinat aprofitament del sòl rústic, per la qual cosa, el
promotor haurà d’abona a l’ajuntament en el moment de la
concessió de la llicència municipal un 10% sobre el valor de
l’obra realment executada. Les quantitats ingressades per aquest
concepte s’hauran de destinar a l’adquisició, recuperació,
protecció i gestió sostenible d’espais i recursos naturals o
l’adquisició de terrenys per dur a terme les operacions de
compensació que preveu l’article 4 d’aquesta llei.

5. Una vegada incorporades a l’ordenació, les esmentades
edificacions podran ser objecte d’ampliació, per una sola
vegada, en els termes i condicions que a l’efecte estableixi
l’instrument d’ordenació territorial o municipal.

Article 9
Ampliació d’habitatges existents en sòl rústic

El Pla Territorial Insular podrà regular l’ampliació dels
habitatges unifamiliars existents a sòl rústic on l’ús d’habitatge
resulti prohibit o no apte per ubicar-hi habitatges segons
l’ordenació, sense ajustar-se a les limitacions que determinin els
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apartats 1 i 2 de l’article 28 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de
sòl rústic de les Illes Balears. En tot cas, aquesta ampliació es
farà compatible amb el manteniment de les característiques del
sòl rústic on s’ubiquin i ajustant-se als criteris generals que
sobre la integració de l’edificació l’instrument d’ordenació
estableixi.

Article 10
Regulació de l’oferta turística a sòl rústic

De conformitat amb l’article 24 de la Llei 6/1999, de 3
d’abril de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries, el Pla Territorial podrà regular
les modalitats, condicions específiques i procediment
autoritzatori de l’oferta turística possible a sòl rústic, per tal
d’adaptar-les a l’especificitat de cada illa.

Article 11
Compatibilitat de la vinculació a l’activitat de camp de golf

La vinculació a l’activitat de camp de golf sense oferta
complementària dels terrenys en què es pretengui aquesta
activitat, es podrà efectuar sobre terrenys ja vinculats a l’ús
d’habitatge unifamiliar aïllat en sòl rústic, essent compatibles
ambdues vinculacions. Aquesta vinculació podrà tenir caràcter
temporal per període idèntic al de la realització de l’activitat de
camp de golf.

Article 12
Revisió dels Plans generals d’ordenació urbana mitjançant
Normes subsidiàries i complementàries

La Revisió dels instruments de planejament general vigents
redactats i aprovats d’acord amb el que es disposa a la Llei del
sòl de 2 de maig de 1975 podrà efectuar-se mitjançant la
formulació de Normes subsidiàries i complementàries del
planejament quan les característiques del seu desenvolupament
urbanístic i capacitat de gestió urbanística municipal així ho
aconselli. Per acollir-se a aquest supòsit, l’aprovació inicial de
la revisió requerirà prèviament l’informe favorable de l’òrgan
competent del consell insular.

Disposició derogatòria

Queda derogada a l’àmbit territorial de les illes d’Eivissa i
Formentera qualsevol disposició de rang legal o reglamentari de
caràcter urbanístic, d’ordenació territorial o turístic que s’oposi
o contradigui el disposat en aquesta llei.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Eivissa, a 21 de març del 2005.
El president:
Pere Palau i Torres.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2747/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d'increment imposts, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2748/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de carreteres, a tramitar
pel procediment d'urgència. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2749/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de recerca,
desenvolupament i innovació. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El president del Parlament en funcions, el vicepresident
primer:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general d'increment d'imposts, pel procediment
d'urgència.

Davant la situació creada pel Govern de les Illes Balears, de
desequilibri pressupostari a l'any 2005, de la necessitat
d'elaborar i presentar un pla d'equilibri econòmic-financer per
al 2006-2008 on es preveu l'increment dels imposts als
ciutadans de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista
interpelAla sobre la política general d'increment d'imposts.

Motivació de la urgència: preocupació pública suscitada per
la proposta del Govern de les Illes Balears d'incrementar els
imposts.

Palma, a 22 de març del 2005.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general en matèria de carreteres, pel
procediment d'urgència.

Davant la nova situació en matèria de carreteres, per mor de
l'oferta d'un nou conveni per part de l'Administració central al
Govern de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista
interpelAla sobre la política general en matèria de carreteres.

Urgència: la urgència ve motivada per la importància i
quantia del conveni i la necessitat de les Illes de no perdre
aquestes inversions, a més de la importància d'arribar a un acord
per part de les forces polítiques illenques.
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Palma, a 22 de març del 2005.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general en matèria de recerca, desenvolupament
i innovació.

Davant la manca de capacitat de la Conselleria d'Innovació
del Govern de les Illes Balears relativa a iniciatives concretes
que permetin a la nostra comunitat avançar en matèria de
recerca, desenvolupament i innovació, el Grup Parlamentari
Socialista interpelAla sobre la política general en matèria de
recerca, desenvolupament i innovació.

Palma, a 22 de març del 2005.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2779/05, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1286/05, relativa a
transport marítim interinsular. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El president del Parlament en funcions, el vicepresident
primer:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
1286/05, relativa a transport marítim interinsular, la moció
següent.

Després del debat de la interpelAlació sobre aquest mateix
tema, ha quedat molt clar l'ordre de prioritats del Partit Popular
i del Govern en transport colAlectiu.

Per arribar a aquesta conclusió basta analitzar el Pla Director
Sectorial de Transports de les Illes Balears, on és fàcilment
comprovable que el transport marítim entre illes és el germà
pobre d'aquest Pla de transports.

El pressupost de la CAIB per al 2005, també és una prova
que avala la mateixa teoria. Els milions d'euros destinats al
transport marítim estan molt lluny de les quantitats assignades
al tren i metro, i encara molt més de les previstes per a les
autovies i autopistes.

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

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

2) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preveure en els pressuposts de la CAIB, les partides
necessàries per tal de fer front a les obres que resultin dels
anteriors plans o estudis de reordenació.

3) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que s'implantin, abans de 31 de desembre del 2005, les
línies necessàries per poder realitzar el viatge d'anada i retorn en
el mateix dia, entre Eivissa i Palma amb vaixells d'alta velocitat
durant tot l'any.

4) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer els estudis necessaris abans del 30 de juny del
2006 per explorar la viabilitat d'una línia amb vaixell d'alta
velocitat entre Maó i Cala Ratjada/Alcúdia durant tot l'any.

5) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer els estudis pertinents, abans del 30 de juny del
2006, per explorar la viabilitat d'una línia d'alta velocitat durant
tot l'any entre Maó-Palma, i amb possible connexió amb la línia
Eivissa-Palma.

6) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que a partir de l'any 2006, l'adjudicació dels serveis
entre Formentera-Eivissa a primera hora del matí entre Eivissa-
Formentera d'última hora del dia es faci per un mínim de tres
anys.

Palma, a 29 de març del 2005.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2694/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a la Sra. Gloria Bermejo. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2695/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a residència del Govern. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2697/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a remuneracions de la Sra. Blanca Iglesias de la
Iglesia. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2698/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a remuneracions de la Sra. Blanca Iglesias de la
Iglesia. (Mesa de 6 d'abril del 2005).



3024 BOPIB núm. 81 - 8 d'abril del 2005 

RGE núm. 2699/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a remuneracions de la Sra. Blanca Iglesias de la
Iglesia. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2700/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a remuneracions de la Sra. Blanca Iglesias de la
Iglesia. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2756/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retard
d'intervencions per manca de sang. (Mesa de 6 d'abril del
2005).

RGE núm. 2757/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estocs de
sang a la FBSTIB. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2758/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a donacions
de sang. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2759/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bosses de
concentrat d'hematies. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2760/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a donacions
de sang anys anteriors. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2761/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a persones que han participat a programes d'IB3 ràdio. (Mesa
de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2777/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a comissió permanent del Consell
d'Infància i Família. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2778/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ple del Consell d'Infància i Família.
(Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2851/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions i consulta fora d'horari laboral. (Mesa de 6
d'abril del 2005).

RGE núm. 2852/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i
intervencions fora d'horari laboral normal. (Mesa de 6 d'abril
del 2005).

RGE núm. 2853/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
i/o intervencions de Son Dureta. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2854/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i
intervencions fora de centre. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2855/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Dureta. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2856/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2857/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'hospital de Manacor. (Mesa de 6 d'abril del
2005).

RGE núm. 2858/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'hospital de Can Misses. (Mesa de 6 d'abril del
2005).

RGE núm. 2859/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'hospital Verge del Toro. (Mesa de 6 d'abril
del 2005).

RGE núm. 2860/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 6
d'abril del 2005).

RGE núm. 2861/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 6 d'abril
del 2005).

RGE núm. 2862/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa
de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2863/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa
de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2864/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'hospital de
Manacor. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2865/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'hospital de Can
Misses. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2866/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'hospital Verge del
Toro. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2867/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats de Menorca. (Mesa de 6
d'abril del 2005).

RGE núm. 2868/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 6 d'abril
del 2005).

RGE núm. 2869/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Dureta. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2870/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2871/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'hospital de Manacor. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2872/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Can Misses. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2873/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'hospital Verge del Toro. (Mesa de 6 d'abril del
2005).

RGE núm. 2874/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Son Dureta. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2875/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2876/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a l'hospital de Manacor. (Mesa de 6 d'abril
del 2005).

RGE núm. 2877/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Can Misses. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2878/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a l'hospital Verge del Toro. (Mesa de 6
d'abril del 2005).

RGE núm. 2879/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2880/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2881/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2882/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2883/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2884/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a consulta. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2885/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a consulta. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2886/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a consulta. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2887/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a consulta. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2888/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a consulta. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2889/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a proves diagnòstiques. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2890/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a proves diagnòstiques. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2891/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a proves diagnòstiques. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2892/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a proves diagnòstiques. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2893/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a proves diagnòstiques. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2894/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El president del Parlament en funcions, el vicepresident
primer:
Joan Marí i Tur.

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 de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quin contracte té i quines funcions realitza la Sra. Gloria
Bermejo?

Palma, a 21 de març del 2005.
El diputat:
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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 de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Per quin motiu el director general de Caça viu a una
residència del Govern?

Palma, a 21 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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quines remuneracions ha percebut la Sra. Blanca Iglesias de
la Iglesia des de l'1 de juliol del 2003 fins a l'actualitat?

Palma, a 22 de març del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

Quines remuneracions ha percebut la Sra. Blanca Iglesias de
la Iglesia des de l'1 de juliol del 2003 fins a l'actualitat?

Palma, a 22 de març del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a l'IBANAT del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines remuneracions ha percebut la Sra. Blanca Iglesias de
la Iglesia des de l'1 de juliol del 2003 fins a l'actualitat?

Palma, a 22 de març del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines remuneracions ha percebut la Sra. Blanca Iglesias de
la Iglesia des de l'1 de juliol del 2003 fins a l'actualitat?

Palma, a 22 de març del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants malalts han sofert retard per suspendre les seves
intervencions a tota la comunitat de les Illes Balears, per manca
de sang els mesos de gener i febrer del 2005?

Palma, a 22 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 escrita.

Quins han estat els estocs de sang a la FBSTIB, dels
diferents grups, entre els dies 15 de gener i el 15 de febrer del
2005?

Quins són els estocs mínims que té la Federació?

Palma, a 22 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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



BOPIB núm. 81 - 8 d'abril del 2005 3027

Quines han estat les donacions de sang entre el 15 de gener
i el 15 de febrer del 2005, distribuït per illes?

Quines eren les previsions prèvies de recaptació a aquestes
dates?

Palma, a 22 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 escrita.

Quin ha estat el grau de compliment de solAlicituds de
número de bosses de concentrat d'hematies per grup ABO Rh
als hospitals públics de la comunitat autònoma entre el 15 de
gener i el 15 de febrer del 2005?

Palma, a 22 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 escrita.

Quines eren les donacions de sang previstes i aconseguides
entre el 15 de gener i el 15 de febrer dels anys 2000, 2001, 2002
i 2003?

Palma, a 22 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

Quines persones han participat convidades als diferents
programes d'IB3 ràdio, detallant el dia, el programa i el seu
temps de duració des de l'inici de les emissions fins a la data
d'avui?

Palma, a 23 de març del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes vegades, especificant les dates, s'ha reunit la
comissió permanent del Consell d'Infància i Família de les Illes
Balears des de l'1 de juliol del 2003 fins al dia d'avui?

Palma, a 29 de març del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quantes vegades, especificant les dates, s'ha reunit el ple
del Consell d'Infància i Família de les Illes Balears des de l'1 de
juliol del 2003 fins al dia d'avui?

Palma, a 29 de març del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost de les consultes i intervencions
realitzades pel personal de l'hospital Verge del Toro, al mateix
centre fora de l'horari laboral, "peonadas", distribuït per serveis
clínics durant el mes de març del 2005?

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin va ser el cost per la realització de les consultes i per
intervencions realitzades per personal de l'hospital de Can
Misses fora de l'horari laboral, "peonadas", durant el mes de
març del 2005, distribuït per serveis?



3028 BOPIB núm. 81 - 8 d'abril del 2005 

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin va ser el cost per la realització de les consultes i/o
intervencions realitzades a l'hospital de Son Dureta per personal
del centre, fora de l'horari laboral normal, "peonadas", durant el
mes de març del 2005, distribuït per serveis?

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin va ser el cost per la realització de les consultes i per
intervencions, realitzades per personal de l'hospital Verge del
Toro fora del centre, "peonadas", (C.S. Canal Salat, Centre de
Medicina avançada i Clínica Menorca), durant el mes de març
del 2005, distribuït per serveis?

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'hospital de Son Dureta, referit al mes de març del 2005?

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'hospital de Son Llàtzer, referit al mes de març del 2005?

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'hospital de Manacor, referit al mes de març del 2005?

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'hospital de Can Misses, referit al mes de març del 2005?

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'hospital Verge del Toro, referit al mes de març del 2005?

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos,
a centres concertats de Menorca durant el mes de març del
2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos,
a centres concertats d'Eivissa durant el mes de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos, a l'hospital
de Son Dureta referit al mes de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos, a l'hospital
de Son Llàtzer referit al mes de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos, a l'hospital
de Manacor referit al mes de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos, a l'hospital
de Can Misses referit al mes de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos, a l'hospital
Verge del Toro referit al mes de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
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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.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis, a centres
concertats a Menorca el mes de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis, a centres
concertats a Eivissa el mes de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica per
especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, de tres a
sis i més de sis mesos a l'hospital de Son Dureta referit al mes
de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica per
especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, de tres a
sis i més de sis mesos a l'hospital de Son Llàtzer referit al mes
de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.

El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica per
especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, de tres a
sis i més de sis mesos a l'hospital de Manacor referit al mes de
març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica per
especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, de tres a
sis i més de sis mesos a l'hospital de Can Misses referit al mes
de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica per
especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, de tres a
sis i més de sis mesos a l'hospital Verge del Toro referit al mes
de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Son
Dureta el mes de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Son
Llàtzer, referit al mes de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a
l'hospital de Manacor, referit al mes de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Can
Misses, referit al mes de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a
l'hospital Verge del Toro, referit al mes de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llista d'espera quirúrgica a l'hospital de Son Dureta, de 0 a
3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per especialitats,
a 31 de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Llista d'espera quirúrgica a l'hospital de Son Llàtzer, de 0 a
3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per especialitats,
a 31 de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Llista d'espera quirúrgica a l'hospital de Manacor, de 0 a 3
mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per especialitats, a
31 de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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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.

Llista d'espera quirúrgica a l'hospital Verge del Toro, de 0
a 3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per especialitats,
a 31 de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Llista d'espera quirúrgica de Can Misses, de 0 a 3 mesos, de
3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per especialitats, a 31 de març
del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a Son
Dureta, per especialitats i temps d'espera, referit a 31 de març
del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a Son
Llàtzer, per especialitats i temps d'espera, referit a 31 de març
del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a l'hospital
de Manacor, per especialitats i temps d'espera, referit a 31 de
març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a l'hospital
Verge del Toro, per especialitats i temps d'espera, referit a 31 de
març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a l'hospital
de Can Misses, per especialitats i temps d'espera, referit a 31 de
març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia, TAC,
Tac helicoïdal, Mamografia i RNM, a l'hospital Verge del Toro,
indicant l'espera màxima, referit a 31 de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia, TAC,
Tac helicoïdal, Mamografia i RNM, a l'hospital de Manacor,
indicant l'espera màxima, referit a 31 de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia, TAC,
Tac helicoïdal, Mamografia i RNM, a l'hospital de Son Llàtzer,
indicant l'espera màxima, referit a 31 de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)
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.

Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia, TAC,
Tac helicoïdal, Mamografia i RNM, a l'hospital de Son Dureta,
indicant l'espera màxima, referit a 31 de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia, TAC,
Tac helicoïdal, Mamografia i RNM, a l'hospital de Can Misses,
indicant l'espera màxima, referit a 31 de març del 2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'ib-salut
i de medicina primària de cada illa, referida a 31 de març del
2005.

Palma, a 4 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2767/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a recàrrec sobre l'impost d'hidrocarburs. (Ratificació
de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 6 d'abril del
2005).

RGE núm. 2799/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació de la política de malbaratament de diners públics.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 6
d'abril del 2005).

RGE núm. 2800/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de recaptació amb la pujada d'imposts.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 6
d'abril del 2005).

RGE núm. 2801/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
verda inclosa en el pla de sanejament. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2802/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment
d'altres taxes o imposts en el pla de sanejament. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 6 d'abril del 2005).
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RGE núm. 2804/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a depuració de "camarades". (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència, Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2805/05, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència
de competències en la gestió del Parc Nacional de Cabrera.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 6
d'abril del 2005).

RGE núm. 2806/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació de la
nova estació depuradora d'aigües residuals de Vila.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 6
d'abril del 2005).

RGE núm. 2807/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la Fira de la Ciència a Menorca. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència, Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2808/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicitud de
colAlaboració per part del Batle d'Eivissa al Conseller
d'Educació i Cultura en relació amb projectes urbanístics.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 6
d'abril del 2005).

RGE núm. 2809/05, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ricardo
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
evolució dels ajuts per a la conciliació de la vida laboral i
familiar. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència,
Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2810/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche
i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a imports
pressupostaris destinats a salut laboral. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2940/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a recàrrec sobre l'impost d'hicrocarburs. (Mesa de 6
d'abril del 2005).

RGE núm. 2954/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a hospital de referència al Castell de Bellver. (Mesa de
6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2955/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
les instalAlacions del poliesportiu Príncipes de España. (Mesa
de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2956/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en matèria de turisme a Menorca. (Mesa de 6
d'abril del 2005).

RGE núm. 2957/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcionaris que es troben actualment seguint un curs de
millora del coneixement de llengua catalana a l'EBAP. (Mesa
de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2958/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
posada en funcionament de les instalAlacions d'Es Torretó de
Menorca. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2959/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grups
d'ajuda a les situacions d'emergència. (Mesa de 6 d'abril del
2005).

RGE núm. 2960/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche
i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
del sector del calçat a les Illes Balears. (Mesa de 6 d'abril del
2005).

RGE núm. 2961/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conflicte
entre el sector de la pesca i els majoristes. (Mesa de 6 d'abril
del 2005).

RGE núm. 2962/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
la Unitat de mama a Son Dureta. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2963/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per
disminuir el número d'avortaments a les Illes Balears. (Mesa
de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2964/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a disminució de la despesa sanitària. (Mesa de 6
d'abril del 2005).

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El president del Parlament en funcions, el vicepresident
primer:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina previsió de recaptació té previst el Govern de les Illes
Balears en el cas que acordés fer efectiu el recàrrec sobre
l'impost d'hidrocarburs?

Palma, a 23 de març del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Molt Hble. President del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Després d'haver arribat a aconseguir el major endeutament
en la història de la comunitat autònoma per l'actual Govern del
Partit Popular, ha previst el Govern modificar la seva política de
malbaratament del diner públic?

Palma, a 30 de març del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin increment de recaptació preveu el Pla de sanejament
econòmic-financer amb la pujada d'imposts?

Palma, a 30 de març del 2005.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La targeta verda està inclosa en el Pla de sanejament
presentat pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 30 de març del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contempla la conselleria en el Pla de sanejament econòmic-
financer l'increment d'altres taxes o imposts, a més dels
carburants?

Palma, a 30 de març del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

Considera el conseller de Treball que els "camarades", que
treballen a la seva conselleria poden ser depurats impunement?

Palma, a 30 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines previsions té la Conselleria de Medi Ambient en
relació amb l'efectivitat de la transferència de les competències
en la gestió del Parc Nacional de Cabrera?

Palma, a 30 de març del 2005.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines pautes ha seguit la Conselleria de Medi Ambient per
consensuar amb l'Ajuntament d'Eivissa la ubicació de la nova
estació depuradora d'aigües residuals de Vila?

Palma, a 30 de març del 2005.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els resultats de la Fira de la Ciència
celebrada fa pocs dies a Menorca?

Palma, a 30 de març del 2005.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

S'ha dirigit el Batle d'Eivissa al conseller d'Educació i
Cultura per tal de solAlicitar la seva colAlaboració en el
desenvolupament dels projectes urbanístics de la ciutat
d'Eivissa?

Palma, a 30 de març del 2005.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat l'evolució dels ajuts per a la conciliació de la
vida laboral i familiar els darrers dos anys?

Palma, a 30 de març del 2005.
El diputat:
Jaume Ricardo Tadeo i Florit.

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

Quins han estat els imports pressupostaris destinats per part
de la Conselleria de Treball i Formació a "salut laboral" de
l'exercici 2001 a l'exercici 2005?

Palma, a 30 de març del 2005.
El diputat:
Eduardo Puche i Castillejo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina previsió de recaptació té previst el Govern de les Illes
Balears en el cas que acordés fer efectiu el recàrrec sobre
l'impost d'hidrocarburs?

Palma, a 5 d'abril del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es ratifica el Sr. President del Govern en la seva opinió que
l'hospital de referència de la comunitat es pot construir al
Castell de Bellver?

Palma, a 5 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troben actualment les instalAlacions del
poliesportiu Príncipes de España?

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 oral davant Ple.

Quines actuacions està portant a terme o promovent la
Conselleria de Turisme a l'illa de Menorca en matèria de
qualitat turística?

Palma, a 6 d'abril del 2005.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants funcionaris es troben actualment seguint els cursos
de millora del coneixement de la llengua catalana a través de
l'Escola Balear d'Administració Pública?

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El diputat:
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Miquel Àngel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora la Consellera de Presidència i Esports l'entrada
en funcionament de les instalAlacions d'Es Torretó a Menorca?

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 oral davant Ple.

Quins objectius es persegueixen amb la posada en marxa per
part de la Conselleria d'Interior d'un grup d'ajuda a les
situacions d'emergència?

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

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 oral davant Ple.

Com valora el conseller de Comerç, Indústria i Energia la
situació del sector del calçat després de la celebració fa pocs
dies de la fira Modacalzado a Madrid?

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El diputat:
Eduardo Puche i Castillejo.

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 oral davant Ple.

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears per
resoldre el conflicte produït entre el sector de la pesca i els
majoristes?

Palma, a 6 de març del 2005.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesos els canvis produïts a la unitat de mama a Son Dureta,
pensa la consellera de Salut i Consum crear una unitat de mama
de referència a l'hospital de Son Dureta?

Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

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 oral davant Ple.

Atès el número d'embarassos no desitjats i per tant l'augment
d'avortaments produïts els últims anys a les Illes Balears, quines
mesures pensa prendre la Conselleria de Salut i Consum per tal
de disminuir aquest greu problema que afecta moltes dones de
les illes?

Palma, a 6 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

Creu que són adequades la consellera de Salut i Consum les
mesures de reducció en despesa sanitària contemplada al Pla
econòmic-financer?

Palma, a 6 de març del 2005.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació
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RGE núm. 2692/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a anuncis en llengua castellana, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2762/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a deficiències detectades a l'hospital Can Misses, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2763/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a conflictivitat laboral als hospitals, moobing, càstigs
o represàlies, a contestar davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2764/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a conflictivitat laboral als hospitals, a contestar
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 6 d'abril
del 2005).

RGE núm. 2826/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a campanya publicitària dels primers habitatges de
protecció oficial a Formentera, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2827/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a barreres arquitectòniques als habitatges del
protecció oficial, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2828/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions per a la problemàtica de l'habitatge, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2829/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a dèficit en l'execució de carreteres, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 6 d'abril
del 2005).

RGE núm. 2830/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a endeutament de les empreses públiques, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 6 d'abril
del 2005).

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El president del Parlament en funcions, el vicepresident
primer:
Joan Marí i Tur.

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
d'Educació i Cultura.

Per quins motius han aparegut a alguns mitjans de
comunicació anuncis de la Conselleria d'Educació i Cultura en
llengua castellana?

Palma, a 22 de març del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 no
permanent de Salut.

Quina valoració fa la consellera de Salut i Consum de les
deficiències detectades al laboratori d'anatomia patològica de
l'hospital Can Misses?

Palma, a 22 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 no
permanent de Salut.

Quants professionals han estat represaliats a l'hospital de
Can Misses per part de l'actual gerència?

Palma, a 22 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quin motiu atribueix la la consellera de Salut i Consum la
conflictivitat dels centres depenents de l'ib-salut, especialment
als hospitals de Son Dureta i Can Misses?

Palma, a 22 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost de la campanya publicitària de la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports en relació amb el
lliurament dels primers habitatges de protecció oficial a
Formentera?

Palma, a 30 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 ha dut a terme la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal d'eliminar les barreres
arquitectòniques que impedeixen que un dels adjudicataris dels
habitatges de protecció oficial, que pateix una minusvalia
severa, pugui accedir al seu habitatge?

Palma, a 30 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions du a terme o té previstes el Govern de les
Illes Balears per fer front al greu problema de l'habitatge?

Palma, a 30 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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
d'Hisenda i Pressuposts.

Quin dèficit calcula el conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació que pot generar a les arques de la comunitat el
conjunt de carreteres que s'estan executant en aquest moment al
marge de les previsions del conveni i que el Ministeri de
Foment ja ha anunciat que no pagaria?

Palma, a 30 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la previsió que fa el conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació de l'endeutament conjunt del Govern i les empreses
públiques al final de l'exercici del 2005?

Palma, a 30 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2702/05, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcionament i gestió dels criteris per a l'aplicació
de l'1% cultural estatal. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2750/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a places d'alAlergologia a la sanitat pública de les Illes
Balears. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

RGE núm. 2821/05, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transferència de la gestió dels aeroports de les Illes
Balears a la comunitat autònoma. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El president del Parlament en funcions, el vicepresident
primer:
Joan Marí i Tur.

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
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El passat dia 12 de novembre de 2004, el Grup Socialista en
el Congrés dels Diputats, entrava una proposició no de llei sobre
l’establiment de criteris per a l’aplicació dels fons procedents de
l’1 per cent cultural de l’Estat.

En aquesta proposició s’exposa que “...los elementos,
inmuebles, etcétera, objeto de la inversión sean bienes de
interés cultural, o estén protegidos o catalogados por las
diferentes legislaciones autonómicas, y que sean de titularidad
pública, o bien que exista una cesión de uso público”.

Açò implicaria, per tant, que quedin exclosos tots els béns
pertanyents a associacions, fundacions privades i a l’Església
Catòlica, per exemple, d’aquests fons.

Aquesta proposta ha creat, per tant, una gran preocupació a
moltes entitats i institucions, ja que històricament, molt del seu
patrimoni històric s’ha pogut recuperar arran d’aquestes
aportacions.

Així i tot, i d’aprovar-se la proposició no de llei del Grup
Socialista, es comprometen noves obres de restauració en un
patrimoni històric, del qual l’Església n’és titular, o d’altres
associacions i fundacions privades, que creim del tot
inacceptable. El patrimoni històric de l’Església és massa
extens, i important dins el fet cultural de les Illes Balears,
perquè es puguin perdre possibilitats d’ajuda per a la seva
restauració.

Per açò, és necessari fer arribar el desacord del Parlament de
les Illes Balears respecte d’aquesta iniciativa política, instant a
la seva retirada.

En aquest sentit, el Grup Popular en el Parlament presenta
la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Cultura
a donar compliment i a executar els compromisos subscrits amb
l’anterior Comissió Interministerial de l’1% cultural, en
conformitat amb el procediment i els criteris vigents en aquell
moment.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Cultura
que, d’acord amb el precepte constitucional, el qual no preveu
cap excepcionalitat, siguin objecte de protecció i conservació la
totalitat dels béns que integren el patrimoni històric i cultural,
qualsevol sigui la seva titularitat i règim jurídic, essent
determinats els criteris tècnics sobre la importància patrimonial
o artística, i la urgència del projecte.

Palma, a 8 de març del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L’alAlèrgia és una malaltia freqüent tan en els adults com en
els nins, és a més, una malaltia en progressió tan a les nostres
illes com a la resta de l’Estat.

Malgrat això, a les Illes Balears la medicina pública no
oferta la consulta d’alAlergologia als seus centres hospitalaris.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:

 El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear les places d’alAlergologia necessàries a la sanitat
pública per tal de donar un servei suficient als ciutadans de les
Illes Balears.

Palma, a 22 de març del 2005.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

El Parlament de les Illes Balears, en sessió plenària de 24 de
febrer de l’any 2004 va acordar per assentiment demanar
formalment al Govern de l’Estat l’inici de les negociacions per
tal d’aconseguir la participació del Govern, dels consells i
ajuntaments en la gestió dels aeroports de les Illes Balears, amb
la possibilitat d’incloure la iniciativa privada en els òrgans de
gestió aeroportuària.

Per a les Illes Balears els aeroports són unes infraestructures
bàsiques per al desenvolupament econòmic i social, per tal
motiu, una gestió eficaç i eficient de les infraestructures
aeroportuàries és una condició bàsica per garantir la qualitat del
servei de transport aeri per als residents, així com la
competitivitat futura de la nostra comunitat basada, precisament
en la recepció de passatgers que utilitzen aquestes instalAlacions
com a principal porta d’entrada i sortida.

Les Illes Balears disposen actualment de tres instalAlacions
aeroportuàries, tot i això la comunitat autònoma no gaudeix de
cap participació en la gestió de l’empresa pública Aeroports
Nacionals (AENA), la qual cosa provoca que hi hagi
disfuncions greus entre les instalAlacions pròpies de l’aeroport
i el seu entorn territorial, la xarxa de comunicacions, el turisme
i els impactes ambientals.

Després de la primera passa donada pel Parlament de les
Illes Balears mitjançant l’aprovació de la proposició no de llei
RGE núm. 2925/03, abans esmentada, i atès que a altres països
hi ha una participació total o parcial d’entitats públiques i
privades del territori on s’ubiquen, consideram que de cara a
garantir el flux turístic cap a les nostres illes i millorar les
condicions i qualitat del transport aeri per a tots els residents, es
fa necessari que la gestió dels aeroports sigui competència
directa de les institucions més properes, com és el cas de la
comunitat autònoma, amb la possibilitat de participació d’altres
institucions d’àmbit local, insular o regional.

En aquest sentit, el Grup Popular en el Parlament presenta
la següent proposició no de llei:
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a elaborar un projecte de llei de transferència de la gestió dels
aeroports d’interès general situats a la comunitat autònoma de
les Illes Balears i que depenen actualment de l’Administració de
l’Estat.

Palma, a 30 de març del 2005.
El portaveu adjunt:
Gaspar Oliver i Mut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2706/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a política d'austeritat del Govern i
renúncia a projectes innecessaris, a tramitar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 6 d'abril del
2005).

RGE núm. 2831/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a ordenació dels fondeigs d'embarcacions
a l'àmbit del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera, a tramitar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 6 d'abril del 2005).

Palma, a 6 d'abril del 2005.
El president del Parlament en funcions, el vicepresident
primer:
Joan Marí i Tur.

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'Hisenda i Pressuposts.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera del passat dia 15
de març va aprovar el Pla de Sanejament presentat pel conseller
d’Hisenda, Ramis d’Ayreflor, que inclou, com a mesures més
importants, l’increment de 2,4 cèntims d’euro l’impost que
grava els hidrocarburs, condició imprescindible per a
l’autorització ministerial de l’emissió de “bonos” de deute
públic per un import de 220 milions d’euros.

Aquest Pla de Sanejament es planteja només per fer front al
dèficit de 385 milions d’euros previst per a l’exercici
pressupostari del 2005.

Si tenim en compte que aquest dèficit s’ha d’incrementar
amb una xifra semblant procedent de les empreses públiques i
una altra -impossible de determinar en aquests moments-
producte dels projectes de carreteres que s’estan executant en
aquest moment sense comptar amb cobertura del Govern
central, ja que s’han fet al marge de les previsions del Conveni
de Carreteres, podem constatar una situació dramàtica de les
finances de la comunitat.

A aquesta situació s’hi ha arribat, a més del dèficit històric
i de la insuficiència financera de les transferències d’educació
i salut, que l’augment de població no ha fet més que
incrementar, per causa de la irresponsabilitat més absoluta del
Govern del Sr. Matas, embarcat en projectes faraònics
impossibles de sufragar amb els recursos de la comunitat o amb
els que, previsiblement, poden arribar del Govern central via
convenis.

No obstant aquesta situació, el Govern Matas segueix
obstinadament amb la idea de construir grans infraestructures
per a les quals no compta amb finançament, ja sigui amb la
peregrina idea de què “al final acabarà pagant-ho Madrid”
(carreteres en execució o metro de Palma), o amb el
perillosíssim sistema anomenat “peatge a l’ombra” (més
carreteres) o “clau en mà” (Hospital de Son Espases) que
traslladen el dèficit que es genera ara a futures generacions de
ciutadans, hipotecant les finances autonòmiques per moltes
legislatures.

Mentre tot això succeeix, el Govern Matas s’embarca amb
despeses innecessàries i d’autopublicitat (compra de Costa
Nord, equip ciclista, o la costosíssima televisió de partit) i
renuncia a projectes elaborats a l’època del pacte de progrés,
substituint-los per altres més cars (nou Son Dureta o recinte firal
de Palma).

Tot això es produeix en un context de negativa a complir o
renegociar el Conveni de Carreteres, de menyspreu a l’oposició
parlamentària i a la possibilitat d’arribar a consensos sobre el
finançament (comissió d’estudi del finançament de l’educació
i la sanitat) i d’inventar-se “dèficits històrics” que neixen en el
moment que el Sr. Aznar deixar de presidir el Govern espanyol,
cercant la confrontació permanent amb el Govern de Rodríguez
Zapatero, amb la intenció de treure’n rendibilitat electoral.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds presenta la següent proposició no de llei:

 El Parlament de les Illes Balears insta el Govern del Sr.
Matas a:

1. Implementar una política d’austeritat econòmica, renunciant
a les despeses supèrflues, innecessàries i a aquelles que suposin
una destrucció irreversible o un consum excessiu de territori,
donant prioritat a polítiques socials i de sostenibilitat.

2. La renúncia expressa a desenvolupar els projectes d’autovies
o autopistes innecessàries i insostenibles que ja ses sap que no
seran finançades pel Govern central per incompliment de les
clàusules del Conveni de Carreteres que ha estat denunciat pel
ministeri, i la negociació d’un nou conveni que contempli un
model de carreteres i de transport públic adaptat al nostre
territori, models que han de fer especial esment en la
potenciació del transport públic.

3. La renúncia a la construcció d’obres públiques o
infraestructures amb pagament ajornat pel sistema de “peatge a
l’ombra” o “clau en mà”.

4. La renúncia a construir el nou hospital de referència a Son
Espases, recuperant, de manera immediata, el projecte de nou
hospital de Son Dureta, aprovat la legislatura passada.
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5. La renúncia a comprar un terreny rústic a la zona de Son
Ferriol, per valor de fins a 4 milions d’euros, per tal d’ubicar-hi
el recinte firal de Palma, aprofitant el projecte existent i el solar
propietat de la comunitat situat al Polígon de Llevant.

6. Cercar un acord parlamentari amb tots els grups de la cambra
per negociar amb el Govern central una millora del finançament
de la comunitat autònoma.

Palma, a 22 de març del 2005.
El portaveu:
Miquel Rosselló 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'Ordenació Territorial.

El fondeig incontrolat d’embarcacions que es produeix cada
temporada d’estiu a diversos indrets marítims molt sensibles del
Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, provoca la
degradació d’aquests indrets i danys, possiblement irreversibles,
sobre les praderies de posidònia.

El Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de Ses Salines
diu clarament, en el seu article 30, que la Conselleria de Medi
Ambient del Govern ha de regular aquests fondeigs, de tal
manera que es redueixin els impactes negatius que produeixen
i s’impedeixin a les zones de protecció estricta.

No obstant això, el titular de la conselleria, Jaume Font, no
ha iniciat els treballs de cara a l’ordenació dels fondeigs, ni
sembla que tengui la intenció de fer-ho ja que, en declaracions
a la premsa, ha afirmat que això és una competència de Madrid.

Aquesta afirmació demostra un grau semblant de manca de
sensibilitat ambiental i d’ignorància, totalment inacceptable
venint del màxim responsable autonòmic en matèria de medi
ambient.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Els Verds presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears a regular, en un
termini màxim de tres mesos, el fondeig d’embarcacions dins
els límits del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera.

Palma, a 30 de març del 2005.
El portaveu:
Miquel Rosselló del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)
A la pregunta RGE núm. 6066/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competència
deslleial del turisme residencial. (BOPIB núm. 56 de 8
d'octubre del 2004).

La modificació de la Llei d'arrendaments urbans no és una
competència del Govern de les Illes Balears; malgrat això, una
eventual modificació de la Llei d'arrendaments urbans podria
contribuir a palAliar aquest problema.

Palma, 2 de març del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

A les preguntes RGE núm. 6319/04 i 6320/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives
a comitè tècnic de planificació en protecció civil i a comitè
tècnic de gestió d'emergències, respectivament. (BOPIB núm.
57 de 15 d'octubre del 2004).

Quant al comitè tècnic de planificació en protecció civil, es
va convocar el passat 27 de juliol del 2004, i es té prevista una
nova convocatòria dins aquest mes de març.

Pel que fa referència al comitè tècnic de gestió
d'emergències, ha estat convocat els dies 10 de setembre i 22 de
novembre del 2004, i així mateix hi ha la previsió d'una nova
convocatòria dins el present mes de març.

Marratxí, 2 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 6321/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a conductor
del vehicle 9387 BMN. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del
2004).

Segons les informacions facilitades per la Direcció General
d'Emergències de la Conselleria d'Interior, tots els vehicles
adscrits a aquesta direcció general són utilitzats indistintament
pel seu personal.

Marratxí, 18 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 6323/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a gestió per
cobrar 4.000 euros. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

L'informe a què fa referència el diputat solAlicitant, i que es
va adjuntar a la resposta feta a la pregunta RGE núm. 1334/04,
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sobre l'assumpte que ens ocupa, assenyala textualment: "De la
quantitat ingressada s'ha fet una primera transferència a
l'Ajuntament de Camariñas per un import de 15.839 euros. Al
compte, a dia 1 de juliol del 2003, hi ha un actiu de 3.941,18
euros". Tot i que aquest informe, signat per l'anterior director
general d'Interior, Sr. Antoni Torres i Martorell, és de data 30
de juny del 2003.

D'altra banda, des que es va tenir coneixement d'aquest
informe i després de les nombroses actuacions realitzades per
part dels tècnics de la Direcció General d'Interior per tal
d'aclarir la situació en què es trobava tot allò referit a la
colAlecció "Per a Man, per a Galícia", la Conselleria d'Interior ha
duit a terme diverses gestions per tal que els diners que per
aquest concepte estaven pendents s'abonin directament al
compte corrent de l'Ajuntament de Camariñas, i queda
únicament pendent a dia d'avui l'ingrés a dit compte corrent de
800 i per part de l'Ajuntament de Marratxí.

Marratxí, 11 març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 6337/04, i a la pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm.
6372/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, relatives a decret sobre el control de líquids
i a decret que desenvolupa la normativa europea,
respectivament. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

D`acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Emergències, no consta la paralització de cap decret
de desenvolupament de la normativa europea sobre control de
líquids.

Sí consta que el Ple de la Comissió de Protecció Civil de les
Illes Balears, a la seva sessió de 9 de març del 2001, analitzà
una proposta de decret pel qual s'executa en l'àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears el Reial Decret
1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de
control dels riscs inherents als accidents greus en els quals
intervenguin substàncies perilloses, havent passat més de dos
anys sense que s'hagués aprovat.

Així mateix sí consta que sis mesos després d'haver pres
possessió aquest conseller d'Interior s'ha aprovat el Decret
7/2004, de 23 de gener, pel qual s'executa en l'àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears el Reial Decret
1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de
control dels riscs inherents als accidents greus en els quals
intervenguin substàncies perilloses.

Marratxí, 22 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6373/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a persones

admeses al curs de gestió d'emergències. (BOPIB núm. 57 de
15 d'octubre del 2004).

D`acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, als cursos de gestió d'emergències de
l'any 2004 varen ser admeses les solAlicituds de dues persones
que no tenen la condició de funcionaris de carrera ni de personal
laboral al servei de l'Administració autonòmica ni local.

Marratxí, 24 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6377/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a plans de risc
químic. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

Aquesta pregunta ja fou contestada mitjançant la resposta a
la pregunta RGE núm. 4689/04 i a la qual ens remetem
expressament.

Marratxí, 22 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6378/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a paraules del
conseller d'Interior al Parlament. (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).

La qüestió que es planteja en aquesta pregunta parlamentària
ja fou tractada a al compareixença RGE núm. 3216/04 davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals que tengué
lloc el dia 22 de setembre del 2004, i així mateix a la resposta
a la pregunta escrita RGE núm. 4689/04, a les quals ens
remetem expressament.

Marratxí, 24 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6390/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a actuacions
amb voluntaris. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

Adjunt es remet un llistat de les actuacions més
significatives que des del mes de juliol del 2003 fins ara ha duit
a terme la Conselleria d'Interior amb els voluntaris de Protecció
Civil, que ha estat facilitat per la Direcció General
d'Emergències de la Conselleria d'Interior.

Marratxí, 18 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
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José María Rodríguez i Barberà.

El llista adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6397/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a lliurament de
diplomes a la Xunta de Galícia. (BOPIB núm. 57 de 15
d'octubre del 2004).

Totes les despeses que en matèria de protecció civil es duen
a terme per la Conselleria d'Interior responen i s'ajusten a les
partides pressupostàries creades a l'efecte a la Llei de
pressupostos de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Marratxí, 18 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 6479/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a centres
d'ajuda a drogodependents. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre
del 2004).

Els centres d'atenció a drogodependents (CAD) duen a terme
l'acollida i el tractament des del punt de vista biopsicosocial del
drogodependent que hi acudeix.

Palma, 9 de març del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 6480/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
personal dels CAD. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre del 2004).

Els centres d'atenció a drogodependents (CAD) de la
Conselleria de Salut i Consum compten actualment amb metges,
psicòlegs, treballadors socials i auxiliars administratius. La
situació laboral d'aquests professionals durant els dos darrers
anys ha estat funcionarial en alguns casos, i de contracte laboral
d'obra o servei en els altres.

Palma, 9 de març del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 6537/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reglament de
règim jurídic de les sales de joc. (BOPIB núm. 58 de 22
d'octubre del 2004).

L'article 19.1 del Decret 84/2004, d'1 d'octubre, publicat al
BOIB núm. 139, de 7 d'octubre del 2004, assenyala que: "A les
sales de joc o de tipus B i a la zona d'instalAlació de màquines de
tipus B de les sales mixtes de joc hi haurà d'haver un servei de
recepció que impedirà l'entrada als menors d'edat, i podrà exigir
la identificació dels usuaris que acudeixin a l'establiment".

Aquesta qüestió no ha sofert cap tipus de modificació
respecte del que ja es regulava mitjançant el Decret 132/2001,
de 30 de novembre, de mesures reguladores en matèria de joc,
i el Decret 150/2002, de 20 de desembre, de normes
complementàries en matèria de joc.

Marratxí, 11 març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 6538/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a modificació
reglamentària de les sales de joc. (BOPIB núm. 58 de 22
d'octubre del 2004).

Al preàmbul del Decret 84/2004, d'1 d'octubre, publicat al
BOIB núm. 139, de 7 d'octubre del 2004, hi figura la justificació
per la qual s'ha procedit a la modificació reglamentària de les
sales de joc.

Marratxí, 11 març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 6706/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a extensió de la
loteria. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del 2004).

L'article 5 del Decret 108/2001, de 3 d'agost, que regula les
apostes hípiques i altres jocs de promoció del trot, regula el
tipus d'apostes i distingeix entre apostes internes i apostes
externes, i entre les darreres hi figuren les que es realitzin fora
del recinte dels hipòdroms, respecte de carreres de cavalls que
es duguin a terme a qualsevol hipòdrom, independentment del
seu lloc d'ubicació.

L'Ordre del conseller d'Interior de 28 de febrer del 2005
segueix el mateix criteri establert al Decret 108/2001, de 3
d'agost, i en conseqüència sobre aquesta qüestió s'estarà als
acords o convenis a què arribi la Federació Balear del Trot, que
és la competent per aprovar els programes oficials de les
carreres de cavalls.

Marratxí, 11 març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
P)
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A la pregunta RGE núm. 7100/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a respostes
a peticions de documentació. (BOPIB núm. 62 de 12 de
novembre del 2004).

El conseller d'Interior respon a totes les preguntes i
solAlicituds de documentació que se li formulen, d'acord amb el
coneixement que té i en el sentit de la formulació de les
preguntes i solAlicituds.

Marratxí, 15 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 7126/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a formació
de voluntaris de Protecció Civil. (BOPIB núm. 62 de 12 de
novembre del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, durant el primer semestre de l'any
2004 s'han realitzat 423 hores de formació de voluntaris de
Protecció Civil.

Marratxí, 3 març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
R)

A les preguntes RGE núm. 7110/04 i 7128/04, i a la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE
núm. 6395/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, relatives a constància de la manipulació de
factures, a factures pendents de Galícia i a repetició de
factures, respectivament. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre
del 2004 i BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

Totes les qüestions plantejades a les preguntes de referència
foren objecte de resposta mitjançant la compareixença núm.
3633/04 davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, publicada al Diari de Sessions de 20 d'octubre del
2004, i es troben així mateix analitzades a l'informe emès per la
Inspecció General de Serveis de 15 de setembre del 2004, que
fou facilitat als membres de dita comissió, entre d'altres a
l'Hble. Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, als quals ens remetem
expressament.

Marratxí, 15 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 7132/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Antoni Diéguez i Seguí, relativa a serigrafies
dipositades a Sa Nostra. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre
del 2004).

Segons les informacions facilitades per la Direcció General
d'Interior, els convenis signats entre la Conselleria d'Interior i
les dues institucions esmentades no establien cap data de
recollida de serigrafies.

Marratxí, 11 març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
T)

A les preguntes RGE núm. 7137/04, 7138/04 i 7139/04
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i
Seguí, relatives a professors dels cursos de policia de Palma,
a professors dels cursos de policia local de Menorca i a
professors dels cursos de policia local d'Eivissa,
respectivament. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del 2004).

Adjunta es remet còpia del llistat dels professors i de les
assignatures que s'imparteixen o s'impartiran als cursos de
policia local de Palma, de Menorca i d'Eivissa iniciats el mes
d'octubre, que ha estat facilitat per l'Escola Balear
d'Administració Pública.

Marratxí, 24 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

La còpia del llistat adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 7142/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a motos
aquàtiques. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del 2004).

D'acord amb el contracte laboral signat a l'efecte, les
funcions del Sr. Bendito són les de mantenir en bon
funcionament les motos aquàtiques, no la seva reparació.

Marratxí, 15 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 7145/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a persones
que es presentaren a la borsa d'interins. (BOPIB núm. 62 de 12
de novembre del 2004).

Adjunta es remet còpia del llistat de totes les persones que
es varen presentar a la borsa d'interins del dia 25 d'octubre del
2004, que ha estat facilitat pel Servei de Concursos i Oposicions
de l'Escola Balear d'Administració Pública.

Marratxí, 18 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.
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La còpia del llistat adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 7372/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a obres a
infraestructures hidràuliques. (BOPIB núm. 64 de 26 de
novembre del 2004).

Les actuacions realitzar per l'IBAEN durant l'any 2004 en el
marc del protocol general amb l'Ajuntament de Palma són les
següents:

1. Actuacions del grup A: Projectes redactats.

De les dues actuacions previstes dins aquest grup s'ha duit
a terme la d'adequació de la Riera, TM Palma. 

A més s'ha redactat el projecte i s'ha duit a terme la següent
actuació, encara que no estava prevista inicialment: neteja i
retirada de RSU del torrent Gros, TM Palma.

Pel que fa a l'altra actuació, millora dels torrents de Sant
Magí i Son Armadams, TM Palma, no es va poder emprendre
perquè l'ajuntament no va aportar els terrenys tal com s'indica
al protocol. Posteriorment el consell d'administració de
l'IBAEN, assessorat pels seus serveis tècnics, ha estimat
convenient revisar el traçat d'aquest projecte.

2. Actuacions del grup B: Projectes en redacció.

Durant l'any 2004 l'IBAEN va contractar l'assistència
tècnica per a la redacció del projecte de prevenció d'avingudes
al barri de Sa Cabana-La Vileta, TM Palma, i es va començar la
redacció d'aquest projecte. No s'ha finalitzat aquest projecte pel
retard a causa de la necessitat d'acordar-lo amb les àrees
d'Urbanisme i Obres de l'Ajuntament de Palma i amb el
Departament de Carreteres del Consell Insular de Mallorca.

3. Actuacions del grup C: Expedients sense projecte.

De les 14 actuacions d'aquest grup s'han redactat dos
projectes mitjançant assistències tècniques: endegament del
torrent de Sa Sèquia, trams d'aigües dalt i baix del Camí de
Muntanya, TM Palma; i endegament del torrent de Barbarà,
aigües baix del colAlegi Sant Josep Obrer, TM Palma.

A més s'ha començat la redacció per part dels tècnics de
l'Àrea de Construcció de l'IBAEN del projecte d'adequació del
torrent de Barbarà des de la carretera de Manacor fins a la seva
desembocadura, TM Palma.

Finalment s'ha contractat l'assistència tècnica per a la
realització de la cartografia LIDAR de les zones inundables de
les Illes Balears. Aquesta cartografia és necessària per a la
redacció de diversos projectes inclosos dins aquest capítol.

Palma, 23 de febrer del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 7373/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions

de l'IBAEN en qualitat ambiental i residus. (BOPIB núm. 64 de
26 de novembre del 2004).

Les actuacions són les que a continuació es detallen:

- Conveni de colAlaboració entre l'IBAEN i el Consell
Insular d'Eivissa i Formentera per a la recuperació i
rehabilitació de molins aiguaders dels plans de Sant Jordi de Ses
Salines i de Sant Francesc de S'Estany.

- Conveni de colAlaboració entre l'IBAEN i el Consell
Insular d'Eivissa i Formentera per al finançament dels plans
directors sectorials per a la gestió de residus urbans i pedreres
a Eivissa i Formentera.

- Conveni de colAlaboració entre l'IBAEN i l'Ajuntament de
Palma per a la restauració dels molins d'Es Jonquet.

- Conveni de colAlaboració entre l'IBAEN i el Consorci de
Formentera per al desenvolupament, per a la millora del sistema
de recollida de residus sòlids urbans, mitjançant el soterrament
dels contenidors d'escombraries.

- Partner del programa Life Posidònia".

- Centre de control i coordinació del pla de neteja del litoral.

Palma, 9 de febrer del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 8378/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a decret
regulador de la Lototrot i Promotrot. (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).

La Lototrot i la Promotrot vénen ja regulades pel Decret
108/2001, de 3 d'agost, que regula les apostes hípiques i altres
jocs de promoció del trot.

D'altra banda, al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
36, de dia 3 de març del 2005, s'hi troba publicada l'ordre del
conseller d'Interior per la qual es modifica l'ordre reguladora de
les apostes externes i els jocs de promoció del trot dictada en
desenvolupament del Decret 108/2001, de 3'agost.

Marratxí, 2 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 8517/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a nombre
d'inspectors d'educació. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre
del 2004).

Per tal de poder atendre amb la qualitat necessària les
actuacions de la Inspecció Educativa i donada la seva
organització territorial per demarcacions, les previsions de
creixement del nombre d'inspectors d'educació al llarg de la
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present legislatura és d'un inspector per cada demarcació (1 a
Menorca, 1 a Eivissa i Formentera i 4 a Mallorca).

Palma, 18 de febrer del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 8617/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a aplicacions
didàctiques de les eines tecnològiques. (BOPIB núm. 67 de 28
de desembre del 2004).

Les aplicacions didàctiques de les eines tecnològiques
s'emmarquen en tres àrees:

1. Eines destinades a millorar la productivitat en el treball del
professorat o de l'alumnat. En aquesta àrea s'inclouen eines d'ús
general com ara el paquet ofimàtic Open Office, un programa
de gestió de correu, un navegador d'internet (Mozilla) i un
paquet de disseny gràfic (GIMP). Tots aquests productes
s'inclouen tant en les versions Windows com en les Linux.
Igualment s'inclou programari Linux per posar en marxa un
servidor de CD i un d'impressió.

2. Instruments de gestió acadèmica administrativa. S'inclou el
programa de gestió de centres GESTIB, el programa de gestió
econòmica GECO i el de gestió d'alumnat en centres de treball
FORCET.

3. Aplicacions destinades a la millora dels processos
d'aprenentatge. La relació sencera seria exhaustiva i mala de
seguir. Una gran majoria dels productes que es distribueixen es
poden trobar seguint la ruta www.caib.es -> recursos. A més
dels que s'esmenten en la pàgina citada hi ha una colAlaboració
amb el CNICE per tal de desenvolupar 17 webs temàtiques que
està en una fase avançada de desenvolupament. En colAlaboració
amb el Ministeri d'Indústria es desenvolupen quatre aplicacions
(navegador educatiu, entorn gràfic orientat a alumnes no lectors,
suport a aules d'informàtica, entorn de creació de materials) que
estaran llestes en acabar el curs 2004/2005. La del navegador ja
s'instalAla en centres de les Illes Balears.

Us adjunt una relació resumida dels apartats de la web que
s'ha indicat abans que contenen materials didàctics:
1. Ciències experimentals: 4 materials.
2. Ciències naturals: 22 productes.
3. Ciències socials: 12 materials.
4. Educació plàstica: 2 materials.
5. Filosofia: 2 materials.
6. Llengua: 13 materials.
7. Llengua estrangera: 2 materials.
8. Matemàtiques: 15 materials.
9. Música: 2 materials.
10. Orientació i tutoria: 2 materials.
11. Organització i funcionament de centres: 1 material.
12. Tecnologies de la informació: 2 materials.
13: Temes transversals: 10 materials.
14. Diversos: 5 materials.

En la relació anterior no hi estan comptats els enllaços a
altres pàgines que també ofereixen material.

Palma, 18 de febrer del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 8620/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a inversions en
equips informàtics. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del
2004).

No existeix una llista tancada de centres en els quals ja
estigui previst fer actuacions concretes. Existeix una llista de
centres en els quals, durant gener i febrer del 2005, s'acabarà la
primera etapa d'actuacions previstes i una altra amb una
proposta per a la segona llista d'actuacions, que començaran
durant el segon trimestre del 2005, previsiblement. Més
endavant es prepararan noves llistes de distribució de materials.

De les dues llistes esmentades s'adjunta un document amb
les del material que ja s'ha distribuït o s'està en vies de
distribució, ja que resulta una llista tancada. La segona llista és
una proposta a l'espera de confirmació de la possibilitat d'acabar
determinades obres d'infraestructures en alguns centres. Es
podrà donar per segura i tancada quan acabin de fer-se aquests
projectes i, aleshores, es podrà considerar definitiva.

Palma, 18 de febrer del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

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

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 8875/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a compra de
finques dins espais naturals. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener
del 2005).

En referència a aquesta pregunta parlamentària cal dir que
necessitam el següent aclariment: acotar el termini temporal de
la pregunta en qüestió.

Palma, 14 de febrer del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 8877/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a neteja de
torrents. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

Adjunts es trameten informes i ubicació en plànol de les
actuacions executades per l'IBANAT amb el contracte de
"Conservación de tramos específicos de la red hidrológica de
las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza", any 2004.

Palma, 28 de febrer del 2005.
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El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

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

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 8944/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a informe tècnic
extern sobre les concessions de televisions digitals. (BOPIB
núm. 69 de 14 de gener del 2005).

Cal dir, en primer lloc, que l'esmentat informe el va
encomanar la mesa de contractació i no el Govern. En segon
lloc, el  motiu d'encomanar aquest informe a una empresa
externa queda reflectit a l'acta de la mateixa mesa de data 30 de
novembre del 2004, en la qual aquesta pren l'acord següent:
"Atesa la complexitat i l'envergadura de les proposicions
presentades, s'acorda solAlicitar l'informe tècnic extern per tal
que la mesa pugui fonamentar l'elevació a l'òrgan de
contractació de la proposta d'adjudicació".

Palma, 17 de febrer del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís A. Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 8958/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a distinció de
productes estrella. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

Els productes estrella en què s'especialitzaran els 142
establiments i que es varen acreditar recentment corresponen als
plans de qualitat propis del Govern de les Illes Balears portats
a terme per l'IQT.

Aquests productes estrella, que formen part de la política
que en matèria de qualitat turística desenvolupam, tenen com a
objectiu crear motivacions d'interès i oferir productes de qualitat
als nostres visitants, que donin valor afegit a la nostra destinació
turística, amb el foment de la nostra cultura, el nostre patrimoni,
la nostra gastronomia, la nostra naturalesa, l'oci, els serveis, etc.

Per tot això, l'IQT ha establert requisits específics per a
cadascuna de les especialitats en productes estrella
d'establiments turístics: cicloturisme, senderisme, golf,
convencions i reunions, turisme rural, etc.

Palma, 14 de febrer del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AH)

A les preguntes RGE núm. 200/05 i 201/05, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a
necessitats previstes de maquinària per al metro i a adquisició
de la maquinària del metro, respectivament. (BOPIB núm. 69
de 14 de gener del 2005).

En contestació a les preguntes esmentades l'inform que en
el consell d'administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca de
data 17 de febrer del 2005 s'acordà que les necessitats previstes
de maquinària d'automoció o locomoció per a la correcta posada
en marxa del metro és de 12 cotxes, i per a la seva adquisició ja
s'ha convocat el concurs.

Palma, 2 de març del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida I. Cabrer i González.

3.16. SOLALICITUD DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
De l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació

davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (RGE núm.
2388/05).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de març del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2388/05, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el
qual solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació, davant la Comissió d'Hisenda
i Pressupost, per tal d'informar sobre el Pla de Sanejament
presentat davant l'Estat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5591/04.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 2765/05,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acceptà la retirada de
la Proposició no de llei RGE núm. 5591/04, relativa a proposta
del president del Govern de les Illes Balears d'avançar el 12%
del preu dels bitllets dels residents entre les Illes Balears i la
península, publicada en el BOPIB núm. 54, de 24 de setembre
del 2004.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'abril del 2005.
El president del Parlament en funcions, el vicepresident
primer:
Joan Marí i Tur.

Ordre de Publicació



B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6642/04.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'abril del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 2966/05,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acceptà la retirada
de la Proposició no de llei RGE núm. 6642/04, relativa a
modificació del projecte d'obres de soterrament del ferrocarril
a Palma, publicada en el BOPIB núm. 60, de 29 d'octubre del
2004.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'abril del 2005.
El president del Parlament en funcions, el vicepresident
primer:
Joan Marí i Tur.
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