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apropar el món de la justícia als centres educatius. 3234

F) RGE núm. 3752/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta
pública d'ocupació a l'ensenyament no universitari. 3234

G) RGE núm. 3753/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a la
funció pública docent dels ciutadans de Menorca i d'Eivissa i Formentera. 3235

H) RGE núm. 3754/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicionament
i millora de torrents. 3235

I) RGE núm. 3755/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
promocional "Sonría, está usted en ...". 3235

J) RGE núm. 3756/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de reestructuració
del sector lacti. 3235

K) RGE núm. 3757/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de viabilitat del
sector lacti boví. 3235

L) RGE núm. 3758/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Mesa sectorial del sector
lacti boví. 3235

M) RGE núm. 3762/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a pagaments de la Conselleria d'Educació i Cultura. 3235

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3598/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alteracions dels
calendaris de les proves de català. 3236

B) RGE núm. 3599/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escolarització
d'alumnes amb necessitats educatives específiques. 3236

C) RGE núm. 3600/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocupació de les
places reservades a alumnes amb necessitats educatives específiques. 3236

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 3551/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament de la Llei de salut de les Illes Balears.
3236

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3552/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carrera professional de la sanitat. 3237

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 6393/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa
a subvencions per al Pla de seguretat. 3237

B) A la pregunta RGE núm. 6707/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a beneficis de l'extensió
de la Promotrot. 3237

C) A la pregunta RGE núm. 6917/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a màquines de Promotrot.
3238

D) A la pregunta RGE núm. 8379/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a regulació de la Lototrot
i la Promotrot. 3238

E) A les preguntes RGE núm. 8768/04 i 7269/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
incompliment de les clàusules del protocol signat per part de Majorica i Grup Majorica i el protocol signat, respectivament. 3238
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F) A la pregunta RGE núm. 8838/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a viatges programats
per a la promoció de productes de les Illes. 3238

G) A la pregunta RGE núm. 8839/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a acompanyant als
actes promocionals. 3238

H) A la pregunta RGE núm. 743/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a ajuntaments amb
platges vigilades subvencionats. 3239

I) A la pregunta RGE núm. 768/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a formació de tècnics
superiors de prevenció de riscs laborals. 3239

J) A la pregunta RGE núm. 1092/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a ingressos prevists per la venda
de la Targeta Verda. 3239

K) A la pregunta RGE núm. 1094/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a objectius mediambientals
de la Targeta Verda. 3239

L) A la pregunta RGE núm. 1095/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a representants dels consells
insulars a la FITUR. 3239

M) A la pregunta RGE núm. 1097/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a distribució territorial dels
recursos de la Targeta Verda. 3239

N) A la pregunta RGE núm. 1102/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a descomptes de la Targeta
Verda a les discoteques. 3239

O) A la pregunta RGE núm. 1103/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a descomptes de la Targeta
Verda sobre serveis de platges, aparcaments, comerços i hotels. 3239

P) A la pregunta RGE núm. 1220/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a partida
pressupostària on s'ha carregat el viatge a l'Índia de la consellera de Presidència. 3240

Q) A la pregunta RGE núm. 1221/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a viatge a l'Índia
de la consellera de Presidència. 3240

R) A la pregunta RGE núm. 1223/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a activitats
oficials al viatge a l'Índia de la consellera de Presidència. 3240

S) A la pregunta RGE núm. 1417/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a cost de la publicitat sobre
el pagament avançat del 5% del descompte aeri per a residents. 3240

T) A les preguntes RGE núm. 1479/05 i 1480/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a municipis
d'Eivissa acollits al Pla d'eficiència energètica i a municipis de Menorca acollits al Pla d'eficiència energètica, respectivament.

3240

U) A la pregunta RGE núm. 1485/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cost econòmic d'anulAlar
la concessió de Gas Euskadi. 3240

V) A la pregunta RGE núm. 1518/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a cost publicitari de
la campanya publicitària pel descompte aeri i marítim. 3241

X) A les preguntes RGE núm. 1572/05 i 1573/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a cost
econòmic de l'avançament del descompte aeri i a cost de la campanya publicitària de l'avançament del descompte aeri, respectivament.

3241

Y) A les preguntes RGE núm. 1628/05, 1629/05 i 1630/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relatives
a ajuda als sectors afectats per l'apagada del  mes de juliol del 2003, a informar tots els ciutadans amb dret a indemnització i a comerços
i indústries afectats per l'apagada del passat juliol del 2003, respectivament. 3241

Z) A la pregunta RGE núm. 1632/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a càlcul de danys
ocasionats als sectors afectats per l'apagada del mes de juliol del 2003. 3241

AA) A la pregunta RGE núm. 1633/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a compensació als
sectors afectats per l'apagada del mes de juliol del 2003. 3241
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AB) A la pregunta RGE núm. 1646/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a grau d'execució
del conveni sobre pràctiques de becaris. 3242

AC) A la pregunta RGE núm. 1648/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a despesa de
l'IBATUR per incentivar el turisme alemany. 3242

AD) A la pregunta RGE núm. 2120/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cost dels actes de dia
1 de març. 3242

AE) A la pregunta RGE núm. 2121/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cost del desplaçament
a Eivissa amb motiu del Dia de les Illes Balears. 3242

AF) A la pregunta RGE núm. 2122/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cost del desplaçament
a Menorca amb motiu del Dia de les Illes Balears. 3242

AG) A la pregunta RGE núm. 2123/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a criteris pels actes
programats a Menorca. 3242

AH) A les preguntes RGE núm. 2230/05 i 2231/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relatives a
descomptes per a residents i operatiu pel retorn avançat dels diners del descompte de resident, respectivament. 3243

AI) A la pregunta RGE núm. 2247/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme Garcia i Querol, relativa a convenis
signats al marge dels contractes programa del SOIB. 3243

AJ) A la pregunta RGE núm. 2248/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a partides
pressupostàries donades d'alta a Presidència del Govern. 3243

AK) A la pregunta RGE núm. 2497/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a segona fase del programa
de millora dels municipis turístics. 3243

AL) A la pregunta RGE núm. 2498/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a garantir la igualtat de
tracte a la segona fase del programa de millora dels municipis turístics. 3243

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm. 1819/05.
3243

5. CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 63. 3244

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 77. 3244



3214 BOPIB núm. 85 -  6 de maig del 2005

1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

d'abril del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm. 316/05, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a model
audiovisual a les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals,
Maria Rosa estaràs i Ferragut.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, l'HBle. Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista i l'HBle. Sra. Carolina Torres i
Cabañero, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Pere Sampol i
Mas i l'Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de maig 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 26

d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3407/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens i Vicens, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració de la "reunió
sectorial" d'agricultura celebrada a Palma. (BOPIB 83 de 22
d'abril del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig 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 26

d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3401/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a valoració del nou conveni de
carreteres. (BOPIB 83 de 22 d'abril 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 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3402/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a negociació del nou conveni de carreteres.
(BOPIB 83 de 22 d'abril 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 3 de maig 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 26

d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3403/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a finançament de l'obra del nou accés a
l'aeroport d'Eivissa. (BOPIB 83 de 22 d'abril 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 3 de maig 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 26

d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3406/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a organigrama
de l'Agència Balear de l'Aigua. (BOPIB 83 de 22 d'abril del
2005).



BOPIB núm. 85 -  6 de maig del 2005 3215

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig 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 26

d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3410/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a promoció dels productes amb
denominació d'origen entre la població escolar. (BOPIB 83 de
22 d'abril del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig 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 26

d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3411/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per a una major
humanització de l'atenció sanitària. (BOPIB 83 de 22 d'abril del
2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig 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 26

d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3412/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions de millora de
l'Hospital Joan March. (BOPIB 83 de 22 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig 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 26

d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3399/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a habitacions individuals
a la sanitat pública. (BOPIB 83 de 22 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3404/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a iniciativa comunitària
EQUAL. (BOPIB 83 de 22 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3408/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en matèria de ports que estaran
finalitzades abans de l'estiu del 2005. (BOPIB 83 de 22 d'abril
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 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3409/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i Castillejo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria
d'habitatge protegit. (BOPIB 83 de 22 d'abril del 2005).
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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 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

d'abril del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 3261/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a concessions de les televisions
digitals terrestres locals. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del
2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig 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 26

d'abril del 2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
7034/04 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació del
Consell de Dones de les Illes Balears. (BOPIB núm. 62 de 12 de
novembre del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig 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 26

d'abril del 2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
7035/04 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a borses
d'interins publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears dia
21 d'octubre del 2004. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del
2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig 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 14 d'abril del 2005, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2069/05, relativa
a la casella social de l'IRPF, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que, reconeixent la competència autonòmica en matèria de
serveis socials, transfereixi a les institucions d'autogovern la
part que en correspon dels doblers recaptats a la casella "altres
fins socials" de la declaració d'IRPF".

A la seu del Parlament, 14 d'abril del 2005.
La secretària:
Maria Binimelis i Amengual.
La presidenta:
Maria Anna López i Oleo.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 



BOPIB núm. 85 -  6 de maig del 2005 3217

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 14 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
2084/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a emissió d'una
pelAlícula en versió castellana. (BOPIB núm. 78 d'11 de març
del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 14 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
3006/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pluralitat política i social de
la nostra comunitat a IB3. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del
2005).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 14 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
3007/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a periodistes contractats per
IB3. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 14 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
3008/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell d'audiència
considerat satisfactori. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 14 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
3009/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a dimissió en relació als
nivells d'audiència d'IB3. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del
2005).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 14 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
3011/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats de
l'enquesta ciutadana. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 14 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
3012/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris d'elecció del
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president del Consell d'Administració de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. (BOPIB núm. 82 de 15
d'abril del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 14 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
3013/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resolució aprovada pel PSOE
de Menorca en relació amb la radiotelevisió autonòmica.
(BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 14 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
3014/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies que conté
la resolució aprovada pel PSOE de Menorca. (BOPIB núm. 82
de 15 d'abril del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 14 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
3016/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a assessorament
lingüístic per a IB3 Ràdio i IB3 Televisió. (BOPIB núm. 82 de
15 d'abril del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 14 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 1355/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cridades
telefòniques gratuïtes als posseïdors de la targeta verda. (BOPIB
núm. 74 de 14 de febrer 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 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 14 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 1356/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció i
comercialització per unitat de targeta verda. (BOPIB núm. 74 de
14 de febrer 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 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 14 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 1357/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
desenvolupats amb els recursos de la targeta verda. (BOPIB
núm. 74 de 14 de febrer 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 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

N)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 14 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 1358/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a repercussió
econòmica de la targeta verda en concepte de descomptes per
visites a museus. (BOPIB núm. 74 de 14 de febrer 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 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 14 d'abril del 2005, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 1359/05 i 1360/05, de l'Hble. Sr. Diputat
Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a repercussió econòmica de la targeta verda en
concepte de descomptes per visites a espais públics i en
concepte d'utilització als Serveis Ferroviaris de Mallorca.
(BOPIB núm. 74 de 14 de febrer del 2005).

Les 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 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 14 d'abril del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 1361/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disponibilitat
pressupostària per inversions per a l'any 2005. (BOPIB núm. 74
de 14 de febrer 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 3 de maig 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 d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 d'abril del
2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2070/05, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la
proposta per a la correcta recepció de C33. (BOPIB núm. 78 de
11 de març 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 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 d'abril del
2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2363/05, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a la
proposta per demanar al Govern central que no autoritzi
l'aterratge d'avions de la CIA als aeroports de les Illes. (BOPIB
núm. 80 d'1 d'abril del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 14 d'abril del 2005, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2115/05, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la deducció de l'IRPF per adopció
internacional de fills. (BOPIB núm. 78 de 11 de març del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,

Hisenda i Innovació, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, sobre el Pla de sanejament presentat davant
l'Estat (RGE núm. 2388/05).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 12 d'abril del 2005, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació qui, acompanyat de la directora general del Tresor i
Política Financera, del director general de Tributs i Recaptació,
del director general de Pressuposts i de la secretària general,
informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 3015/05.

 A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril del
2005, decaigué la pregunta de referència, presentada per la
diputada Hble. Sra. Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a exigències que conté la
resolució aprovada pel PSOE de Menorca en relació amb la
ràdio i televisió autonòmiques (BOPIB núm. 82, de 15 d'abril
d'enguany), a causa de la diputada esmentada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3649/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 316/05,

relativa a model audiovisual a les Illes Balears. (Mesa de 4 de
maig del 2005).

Palma, a 4 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista presenta, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 316/05, relativa a model audiovisual a les Illes
Balears, la moció següent.

El Parlament de les Illes Balears acorda:

1. Instar la Direcció General de RTVE a incrementar les
desconnexions i les hores d'emissió en català als canals de TVE
de les Illes Balears.

2. Insta la Direcció General de RTVE a fer possible la
recuperació de Ràdio 4 a les Illes Balears.

3. Arran del significatiu augment de l'oferta televisiva en
llengua castellana per part de TVE, amb la incorporació de nous
canals en TDT, instar la Direcció General de RTVE a
territorialitzar un dels seus pròxims canals de televisió digital
terrestre per tal de crear un canal de televisió que emeti
íntegrament en llengua catalana per al conjunt de territoris de
parla catalana.

4. Instar la Direcció General de RTVE que els nous canals
temàtics de TVE que es fonamenten en els comentaris d'una veu
en off (documentals, retransmissions esportives, ...) es rebin en
versió dual, català-castellà, essent la versió catalana l'ordinària
en els territoris que tenguin aquesta llengua com a pròpia.

5. Instar la Direcció General de RTVE que RNE i TVE no
ignorin i donin una major cobertura a la música i a la cultura
expressada en llengua catalana, en particular la feta a les Illes
Balears, en les seves emissions estatals.

6. Instar el Govern de l'Estat a, en les futures concessions de
canals de televisió, establir una quota de programació en la
llengua co-oficial en aquelles comunitats autònomes que tenen
llengua pròpia.

7. Instar el Govern de les Illes Balears que en l'adjudicació o
renovació de llicència de ràdio privades de concessió
autonòmica, s'estableixin quotes de programació en llengua
catalana.

8. Reprovar que els periodistes que realitzen els programes
informatius d'IB3 depenguin contractualment d'una empresa
privada.

9. Insta el Govern de les Illes Balears a promoure la creació del
Consell Àudio-visual de les Illes Balears, nomenat per majoria
qualificada del Parlament, per un termini superior al de la
legislatura, integrat per persones expertes, independents i
incompatibles, que vetllin per la veracitat, pluralitat i el
compliment dels objectius de servei públic de la ràdio i televisió
públiques a les Illes Balears.
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10. Instar la Direcció d'IB3 a complir l'article 28.1 de la Llei de
normalització lingüística que estableix: "El Govern de la
Comunitat Autònoma potenciarà la producció i exhibició de
pelAlícules realitzades, doblades o subtitulades en català d'altres
mitjans de comunicació àudio-visuals i edicions fonogràfiques
en llengua catalana". I per tant, complir l'article 30.1 de la
mateixa llei que estableix: "El Govern ha de dur una política de
colAlaboració, en matèria de ràdio i televisió, amb altres
comunitats autònomes que tenguin el català com a llengua
pròpia."

12. Instar la Direcció d'IB3 a complir l'article 21.2 del Decret
100/1990 que regula l'ús de les llengües a l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que estableix: "Les
emissions de programes radiofònics o televisius patrocinats per
la CAIB s'hauran de fer en llengua catalana".

13. Instar el Govern de les Illes Balears a fer els tràmits
necessaris per tal d'habilitar un canal de televisió digital
terrestre que doni cobertura a les televisions locals i municipals
que no han obtingut llicència de TDT. 

Palma, a 27 d'abril del 2005.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3532/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a ensenyament secundari per a adults a l'Institut de
Formentera. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3553/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució del programa 412 B. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3554/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució del programa 412 A. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3555/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució del programa 411 B. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3556/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució del programa 412 B. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3557/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
construcció d'habitatges socials (I). (Mesa de 4 de maig del
2005).

RGE núm. 3558/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
construcció d'habitatges socials (II). (Mesa de 4 de maig del
2005).

RGE núm. 3559/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
construcció d'habitatges socials (III). (Mesa de 4 de maig del
2005).

RGE núm. 3560/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació i lliurament d'habitatges socials (I). (Mesa de 4 de
maig del 2005).

RGE núm. 3561/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació i lliurament d'habitatges socials (II). (Mesa de 4 de
maig del 2005).

RGE núm. 3562/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació i lliurament d'habitatges socials (III). (Mesa de 4
de maig del 2005).

RGE núm. 3563/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació i lliurament d'habitatges socials (IV). (Mesa de 4
de maig del 2005).

RGE núm. 3564/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació i lliurament d'habitatges socials (V). (Mesa de 4 de
maig del 2005).

RGE núm. 3565/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació i lliurament d'habitatges socials (VI). (Mesa de 4
de maig del 2005).

RGE núm. 3566/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació i lliurament d'habitatges socials (VII). (Mesa de 4
de maig del 2005).

RGE núm. 3567/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació i lliurament d'habitatges socials (VIII). (Mesa de
4 de maig del 2005).

RGE núm. 3568/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicació i lliurament d'habitatges socials (IX). (Mesa de 4
de maig del 2005).

RGE núm. 3569/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
habitatges socials en règim d'arrendament. (Mesa de 4 de maig
del 2005).

RGE núm. 3570/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sòl per a la construcció d'habitatges socials. (Mesa de 4 de
maig del 2005).

RGE núm. 3571/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
habitatges per a joves (I). (Mesa de 4 de maig del 2005).
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RGE núm. 3572/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
habitatges per a joves (II). (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3573/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
foment de l'arrendament dels habitatges (I). (Mesa de 4 de
maig del 2005).

RGE núm. 3574/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
foment de l'arrendament dels habitatges (II). (Mesa de 4 de
maig del 2005).

RGE núm. 3575/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cens d'habitatges buits. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3576/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis entre l'IBAVI i els ajuntaments. (Mesa de 4 de maig
del 2005).

RGE núm. 3577/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajudes directes a arrendataris. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3578/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajudes directes a propietaris d'habitatges destinats a lloguer.
(Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3579/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment del Pla estatal d'habitatge (I). (Mesa de 4 de maig
del 2005).

RGE núm. 3580/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment del Pla estatal d'habitatge (II). (Mesa de 4 de maig
del 2005).

RGE núm. 3581/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment del Pla estatal d'habitatge (III). (Mesa de 4 de
maig del 2005).

RGE núm. 3582/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició de sòl per a la construcció d'habitatges socials (I).
(Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3583/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició de sòl per a la construcció d'habitatges socials (II).
(Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3584/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició de sòl per a la construcció d'habitatges socials (III).
(Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3585/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

adquisició de sòl per a la construcció d'habitatges socials (IV).
(Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3586/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I
Pla d'habitatge de les Illes Balears 2004-2008. (Mesa de 4 de
maig del 2005).

RGE núm. 3625/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
en publicitat i propaganda a "El Mundo". (Mesa de 4 de maig
del 2005).

RGE núm. 3626/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
en publicitat i propaganda al "Balears". (Mesa de 4 de maig
del 2005).

RGE núm. 3627/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
en publicitat i propaganda al "Diario de Mallorca". (Mesa de
4 de maig del 2005).

RGE núm. 3628/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
en publicitat i propaganda al "Última Hora". (Mesa de 4 de
maig del 2005).

RGE núm. 3629/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
en publicitat i propaganda al "Menorca". (Mesa de 4 de maig
del 2005).

RGE núm. 3630/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
en publicitat i propaganda al "Diario de Ibiza". (Mesa de 4 de
maig del 2005).

RGE núm. 3631/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control
d'audiència dels mitjans de comunicació. (Mesa de 4 de maig
del 2005).

RGE núm. 3632/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanyes informatives que evitin els embarassos no desitjats.
(Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3633/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a queixes
al Defensor del Poble. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3634/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions de batlles i ex-batlles. (Mesa de 4 de maig del
2005).

RGE núm. 3635/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
confiança en la Justícia. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3636/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncia
425/04. (Mesa de 4 de maig del 2005).
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RGE núm. 3637/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblers
transferits a l'Ajuntament d'Es Castell. (Mesa de 4 de maig del
2005).

RGE núm. 3638/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblers
transferits a l'Ajuntament de Sant Lluís. (Mesa de 4 de maig del
2005).

RGE núm. 3639/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a doblers
transferits a l'Ajuntament d'Escorca. (Mesa de 4 de maig del
2005).

RGE núm. 3647/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a operatiu pel retorn avançat dels diners
del descompte de resident. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3648/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a descomptes per residents. (Mesa de 4
de maig del 2005).

RGE núm. 3651/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a subvenció per a la Fira organitzada a Campanet.
(Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3657/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a carretera a la UIB. (Mesa de 4 de
maig del 2005).

RGE núm. 3658/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a carretera Inca-sa Pobla. (Mesa de 4 de
maig del 2005).

RGE núm. 3659/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tercer carril Inca-Palma. (Mesa de 4
de maig del 2005).

RGE núm. 3660/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a carretera Palma-Llucmajor. (Mesa de
4 de maig del 2005).

RGE núm. 3661/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a carretera Palmanova-Peguera. (Mesa
de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3662/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a carretera variant de Son Ferriol.
(Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3663/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a carretera Eivissa-Sant Antoni. (Mesa
de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3664/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a segona Ronda d'Eivissa. (Mesa de 4 de
maig del 2005).

RGE núm. 3722/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 4 de maig del 2005).

Palma, a 4 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té la Conselleria d'Educació pensat atendre, a partir del curs
2005-06, la petició de l'equip directiu de l'Institut Marc Ferrer
per poder impartir a les seves aules cursos d'ensenyament
secundari per a adults?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'estat d'execució del capítol 6 del programa 412 B
del centre de cost 57101 (serveis centrals ib-salut) a 31 de març
del 2005, indicant separadament cada quantitat i a què
correspon cada despesa?

Palma, a 27 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 escrita.

Quin és l'estat d'execució del capítol 6 del programa 412 A
del centre de cost 57101 (serveis centrals ib-salut) a 31 de març
del 2005, indicant separadament cada quantitat i a què
correspon cada despesa?

Palma, a 27 d'abril del 2005.
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El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'estat d'execució del capítol 6 del programa 411 B
del centre de cost 57101 (serveis centrals ib-salut) a 31 de març
del 2005, indicant separadament cada quantitat i a què
correspon cada despesa?

Palma, a 27 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'estat d'execució del capítol 6 del programa 412 B
del centre de cost 57101 (Àrea salut Menorca) a 31 de març del
2005, indicant separadament cada quantitat i a què correspon
cada despesa?

Palma, a 27 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'habitatges per municipi que l'IBAVI té
en construcció o en projecte a l'illa de Mallorca?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'habitatges per municipi que l'IBAVI té
en construcció o en projecte a l'illa de Menorca?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'habitatges per municipi que l'IBAVI té
en construcció o en projecte a les illes d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'habitatges per municipis que l'IBAVI
ha adjudicat i/o lliurat als adjudicataris durant el 2003 a l'illa de
Mallorca?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'habitatges per municipis que l'IBAVI
ha adjudicat i/o lliurat als adjudicataris durant el 2003 a l'illa de
Menorca?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Quin és el nombre d'habitatges per municipis que l'IBAVI
ha adjudicat i/o lliurat als adjudicataris durant el 2003 a les illes
d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'habitatges per municipis que l'IBAVI
ha adjudicat i/o lliurat als adjudicataris durant el 2004 a l'illa de
Mallorca?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'habitatges per municipis que l'IBAVI
ha adjudicat i/o lliurat als adjudicataris durant el 2004 a l'illa de
Menorca?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'habitatges per municipis que l'IBAVI
ha adjudicat i/o lliurat als adjudicataris durant el 2004 a les illes
d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'habitatges per municipis que l'IBAVI
ha adjudicat, ha lliurat, preveu adjudicar i preveu lliurar als
adjudicataris durant el 2005 a l'illa de Mallorca?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'habitatges per municipis que l'IBAVI
ha adjudicat, ha lliurat, preveu adjudicar i preveu lliurar als
adjudicataris durant el 2005 a l'illa de Menorca?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'habitatges per municipis que l'IBAVI
ha adjudicat, ha lliurat, preveu adjudicar i preveu lliurar als
adjudicataris durant el 2005 a les illes d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quants habitatges disposa l'IBAVI, per municipis, en
règim d'arrendament en l'actualitat?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quin sòl, relacionat per municipis, disposa en l'actualitat
la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports i
l'IBAVI per a la construcció d'habitatges socials a la CAIB?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures està duent a terme el Govern de les Illes
Balears per facilitar l'accés dels joves a l'habitatge?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures té previst dur a terme el Govern de les Illes
Balears per facilitar l'accés dels joves a l'habitatge?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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 escrita.

Quines mesures està duent a terme el Govern de les Illes
Balears per tal de fomentar el lloguer dels habitatges?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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

Quines mesures té previst dur a terme el Govern de les Illes
Balears per tal de fomentar el lloguer dels habitatges?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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 escrita.

Ha realitzat la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports un cens per tal de saber quants i quins habitatges es
troben buits a la CAIB? En cas d'haver-se realitzat aquest cens,
quin ha estat el resultat del mateix, per municipis?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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

Amb quins ajuntaments i en quina data ha signat l'IBAVI
convenis per tal de construir habitatges socials durant els anys
2003, 2004 i 2005?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin nombre d'ajudes directes a arrendataris ha concedit
l'IBAVI en el marc del Reial Decret 1721/2004, de 23 de juliol,
i per quin import?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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

Quin nombre d'ajudes directes a propietaris d'habitatges
destinats a lloguer ha concedit l'IBAVI en el marc del Reial
Decret 1721/2004, de 23 de juliol, i per quin import?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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

En quin grau ha complert la CAIB els objectius del Pla
estatal d'habitatge 2002-2005, per al 2003, amb especificació de
cada un dels programes: d'habitatges de nova construcció per a
la venda, habitatges de nova construcció per a lloguer,
adquisició protegida d'habitatges existents, i rehabilitació
protegida?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin grau ha complert la CAIB els objectius del Pla
estatal d'habitatge 2002-2005, per al 2004, amb especificació de
cada un dels programes: d'habitatges de nova construcció per a
la venda, habitatges de nova construcció per a lloguer,
adquisició protegida d'habitatges existents, i rehabilitació
protegida?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin grau ha complert la CAIB els objectius del Pla
estatal d'habitatge 2002-2005, per al 2005, amb especificació de
cada un dels programes: d'habitatges de nova construcció per a
la venda, habitatges de nova construcció per a lloguer,
adquisició protegida d'habitatges existents, i rehabilitació
protegida?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sòl ha adquirit la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports i/o l'IBAVI, per municipis, per a la
construcció d'habitatges socials durant el 2003?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sòl ha adquirit la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports i/o l'IBAVI, per municipis, per a la
construcció d'habitatges socials durant el 2004?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sòl ha adquirit la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports i/o l'IBAVI, per municipis, per a la
construcció d'habitatges socials durant el 2005?
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Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sòl té previst adquirir la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports i/o l'IBAVI, per municipis, per a la
construcció d'habitatges socials durant el 2005?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports i/o l'IBAVI, dins del I Pla
d'habitatge de les Illes Balears?

Palma, a 26 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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.

Quina quantitat de doblers ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional en el diari "El
Mundo" durant l'any 2004?

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de doblers ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional en el diari
"Balears" durant l'any 2004?

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de doblers ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional en el diari
"Diario de Mallorca" durant l'any 2004?

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de doblers ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional en el diari
"Última Hora" durant l'any 2004?

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de doblers ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional en el diari
"Menorca" durant l'any 2004?

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de doblers ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional en el diari
"Diario de Ibiza" durant l'any 2004?

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quantes persones es basen les empreses que realitzen el
control d'audiència dels mitjans de comunicació públics del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està d'acord el Govern de les Illes Balears amb les decisions
laborals de les empreses subcontractades per l'ens públic IB3?
Si n'és el cas, justificar l'acomiadament de la Sra. Bosch.

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears que la
majoria de queixes presentades pels ciutadans de les Illes
Balears al Defensor del Poble se concentren en educació i
cultura, matèries competència autonòmica?

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa el Govern de les Illes Balears donar sortida a la
reclamació de 500 batlles i ex-batlles de les Illes de més
finançament per als municipis?

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què es basa el Govern de les Illes Balears per afirmar que
els ciutadans de les illes tornaran a confiar en la Justícia quan
aquesta sigui transferida?

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius ha estat denunciat el Govern de les Illes
Balears al Actes núm. 425/04, judici immediat de faltes Eivissa?

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de doblers ha transferit el Govern de les Illes
Balears a l'Ajuntament d'Es Castell per qualsevol concepte
durant l'any 2004?

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
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Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quina quantitat de doblers ha transferit el Govern de les Illes
Balears a l'Ajuntament de Sant Lluís per qualsevol concepte
durant l'any 2004?

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de doblers ha transferit el Govern de les Illes
Balears a l'Ajuntament d'Escorca per qualsevol concepte durant
l'any 2004?

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Palma, a 28 d'abril del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,

Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Palma, a 28 d'abril del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En resposta a la pregunta parlamentària sobre quina
subvenció s'ha concedit a la fira organitzada a Campanet els
dies 18 i 19 de desembre del 2004, el conseller ha dit que "no
s'ha donat cap subvenció a l'Ajuntament de Campanet per una
fira els dies 18 i 19 de desembre". Que l'Ajuntament no havia
rebut cap subvenció, ja ho sabíem.

La pregunta és: ha rebut, alguna persona física o jurídica,
cap subvenció per tal d'organitzar una fira a Campanet els dies
18 i 19 de desembre de 2004? i, quina quantitat?

Palma, a 27 d'abril del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

Quin és el pressupost inicial de l'obra de desdoblament de la
carretera de la UIB? Quin és el preu del contracte? Quines
modificacions autoritzades ha sofert fins a dia d'avui
l'esmentada obra? Quins pagaments s'han efectuat fins a dia
d'avui a les empreses concessionàries?

Palma, a 29 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost inicial de l'obra de la carretera Inca-sa
Pobla? Quin és el preu del contracte? Quines modificacions
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autoritzades ha sofert fins a dia d'avui l'esmentada obra? Quins
pagaments s'han efectuat fins a dia d'avui a les empreses
concessionàries?

Palma, a 29 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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

Quin és el pressupost inicial de les obres del tercer carril a
l'autovia Inca-Palma? Quin és el preu del contracte? Quines
modificacions autoritzades ha sofert fins a dia d'avui
l'esmentada obra? Quins pagaments s'han efectuat fins a dia
d'avui a les empreses concessionàries?

Palma, a 29 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost inicial de les obres de la carretera
Palma-Llucmajor? Quin és el preu del contracte? Quines
modificacions autoritzades ha sofert fins a dia d'avui
l'esmentada obra? Quins pagaments s'han efectuat fins a dia
d'avui a les empreses concessionàries?

Palma, a 29 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost inicial de les obres de la carretera
Palmanova-Peguera? Quin és el preu del contracte? Quines
modificacions autoritzades ha sofert fins a dia d'avui
l'esmentada obra? Quins pagaments s'han efectuat fins a dia
d'avui a les empreses concessionàries?

Palma, a 29 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost inicial de les obres de la variant de
Son Ferriol? Quin és el preu del contracte? Quines
modificacions autoritzades ha sofert fins a dia d'avui
l'esmentada obra? Quins pagaments s'han efectuat fins a dia
d'avui a les empreses concessionàries?

Palma, a 29 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost inicial de les obres de la carretera
Eivissa-Sant Antoni? Quin és el preu del contracte? Quines
modificacions autoritzades ha sofert fins a dia d'avui
l'esmentada obra? Quins pagaments s'han efectuat fins a dia
d'avui a les empreses concessionàries?

Palma, a 29 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost inicial de les obres de la segona Ronda
d'Eivissa? Quin és el preu del contracte? Quines modificacions
autoritzades ha sofert fins a dia d'avui l'esmentada obra? Quins
pagaments s'han efectuat fins a dia d'avui a les empreses
concessionàries?

Palma, a 29 d'abril del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'ib-
salut i de Medicina Primària de cada illa, referida a 30 d'abril
del 2005.

Palma, a 3 de maig del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3624/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
de la depuradora de Cala d'Or. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3741/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a gratuïtat dels llibres de text. (Mesa de 4 de
maig del 2005).

RGE núm. 3749/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche
i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans
d'emergències d'implantació obligatòria. (Mesa de 4 de maig
del 2005).

RGE núm. 3750/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura de
les places vacants a la policia local de les Illes Balears. (Mesa
de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3751/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per apropar el món de la justícia als centres
educatius. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3752/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a oferta pública d'ocupació a l'ensenyament no
universitari. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3753/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accés a la funció pública docent dels ciutadans de Menorca i
d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3754/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condicionament i millora de torrents. (Mesa de 4 de maig del
2005).

RGE núm. 3755/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya promocional "Sonría, está usted en ...". (Mesa de 4
de maig del 2005).

RGE núm. 3756/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
reestructuració del sector lacti. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3757/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
viabilitat del sector lacti boví. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3758/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Mesa
sectorial del sector lacti boví. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3762/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a pagaments de la Conselleria
d'Educació i Cultura. (Mesa de 4 de maig del 2005).

Palma, a 4 de maig del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba l'ampliació de la depuradora de
Cala d'Or a Santanyí de la qual se n'aprovà la partida
pressupostària per l'actual exercici?

Palma, a 27 d'abril del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines previsions té el Govern per aconseguir l'objectiu de
la gratuïtat dels llibres de text a l'ensenyament?

Palma, a 3 de maig del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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 Ple.

En quina situació es troben els plans especials d'emergències
d'implantació obligatòria per aplicació de normativa estatal?

Palma, a 3 de maig del 2005.
El diputat:
Eduard Puche i Castillejo.
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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.

Quines mesures ha adoptat la Conselleria d'Interior per tal
que es cobreixin les vacants existents a la policia local de les
Illes Balears?

Palma, a 3 de maig del 2005.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què consisteixen les actuacions posades en marxa per
part de la Conselleria d'Educació i Cultura per apropar el món
de la justícia als centres educatius?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la política de la Conselleria d'Educació i Cultura en
matèria d'oferta pública d'ocupació a l'ensenyament no
universitari?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria d'Educació i Cultura adoptar alguna
mesura encaminada a facilitar l'accés a la funció pública docent
dels ciutadans de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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 actuacions es desenvolupen per part de la
Conselleria de Medi Ambient en matèria de condicionalment i
millora de torrents?

Palma, a 3 de maig del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins recursos aporta el Govern de les Illes Balears a la
campanya promocional "Sonría, está usted en ... (Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera), que es du a terme entre
IBATUR i TURESPAÑA?

Palma, a 3 de maig del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del Pla de
reestructuració del sector lacti?

Palma, a 3 de maig del 2005.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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

Quan pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca presentar al
Parlament de les Illes Balears el Pla de viabilitat del sector lacti
boví aprovat per unanimitat del ple de la Cambra dia 19
d'octubre del 2004?

Palma, a 3 de maig del 2005.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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.

Quin objectiu persegueix la Conselleria d'Agricultura i
Pesca amb la creació de la Mesa sectorial del sector lacti boví
de les Illes Balears?

Palma, a 3 de maig del 2005.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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.

En quin estat es troben, a hores d'ara, els pagaments de la
Conselleria d'Educació i Cultura?

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

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3598/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alteracions dels calendaris de les proves de català, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
4 de maig del 2005).

RGE núm. 3599/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

escolarització d'alumnes amb necessitats educatives
específiques, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 4 de maig del 2005).

RGE núm. 3600/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ocupació de les places reservades a alumnes amb necessitats
educatives específiques, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 4 de maig del 2005).

Palma, a 4 de maig del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la causa de les constants irregularitats en les
convocatòries de les proves de català?

Palma, a 27 d'abril del 2005.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què els alumnes amb necessitats educatives específiques
associades a situacions socials o culturals desfavorides no
comptabilitzen a l'hora de reduir les ràtios d'alumnes per aula i,
a més, s'augmenta a tres el nombre d'alumnes amb necessitats
educatives especials associades a discapacitats per poder-les
reduir?

Palma, a 27 d'abril del 2005.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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Per què, en ordre d'admissió i matriculació d'alumnes, es
permet ocupar les places reservades a alumnes amb necessitats
educatives específiques quan finalitza el procés d'admissió
d'alumnes i no es fa la reserva durant tot el curs?

Palma, a 27 d'abril del 2005.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3551/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament de la Llei de salut de les Illes
Balears. (Mesa de 4 de maig del 2005).

Palma, a 4 de maig del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Llei de salut de les Illes Balears es configura com
l'instrument normatiu més important de la comunitat autònoma
per articular-ne el compromís amb els ciutadans, de cara a la
protecció d'un aspecte tan essencial de la persona com és la
salut.

Per fer bon ús de la llei és necessari que es desenvolupin
determinats articles que donin més seguretat als seus drets, i un
d'ells és l'ús de la història clínica.

També és important que l'administració competent vetlli
perquè es doni un servei de qualitat a tot el procés assistencial.

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 desenvolupar reglamentàriament la Llei de salut de les
Illes Balears, especialment:

- L'article 14.3 "sobre el contingut i els usos de la història
clínica".

- L'article 34.2 "establiran els procediments d'avaluació i control
de la qualitat dels serveis i processos assistencials.

Palma, a 25 d'abril del 2005.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3552/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a carrera professional de la sanitat, amb qualificació
de tramitació davant la Comissió no permanent de Salut.
(Mesa de 4 de maig del 2005).

Palma, a 4 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els professionals de la sanitat sempre han reivindicat la
configuració d'una carrera professional que sigui incentivadora
de la seva feina, atès que avui no tenen possibilitat de millora
per molta dedicació que hi tinguin.

Malgrat fa anys, des que la competència era de l'INSALUD,
es parla de dissenyar una carrera professional, encara no s'ha dut
a terme cap passa en aquest sentit.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut que es comprometi a definir la carrera professional l'any
2005, amb la participació i el màxim consens entre els partits
polítics, les organitzacions professionals, científiques, i els
professionals sanitaris.

Les bases d'aquesta carrera poden ser les següents:
- Accés voluntari a la carrera.
- Canvi de nivell amb repercussió econòmica i/o docent en

superar les condicions exigides.
- Ser independent la carrera de la gestió.
- Dedicació exclusiva al sistema a partir d'un determinat

nivell.

Palma, a 25 d'abril del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 6393/04,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i
Seguí, relativa a subvencions per al Pla de seguretat. (BOPIB
núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).
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L'any 2004 la Conselleria d'Interior va signar amb tots els
ajuntaments costaners de la nostra comunitat autònoma un
protocol específic de seguretat en platges on es preveia la
compra als ajuntaments de cartells informatius i d'altre material,
per un import mitjà d'uns 4.000 euros.

La relació de municipis i la quantia de la subvenció és la que
figura adjunta al present escrit.

Marratxí, 31 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

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

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 6707/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a beneficis de
l'extensió de la Promotrot. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del
2004).

El Parlament de les Illes Balears va aprovar el dia 4 de
febrer del 2003 una moció en la qual instava el Govern de les
Illes Balears a solucionar de forma definitiva i urgent el
finançament del trot balear i de les seves activitats relacionades,
especialment l'àmbit agrícola i ramader. La posada en marxa de
la Lototrot i de la Promotrot respon precisament a donar
compliment a aquesta iniciativa parlamentària.

Sense dubte solucionar de forma definitiva i urgent el
finançament del trot balear i de les seves activitats relacionades,
especialment a l'àmbit agrícola i ramader, repercuteix
positivament en la resta dels sectors i en el conjunt dels
ciutadans de la nostra comunitat autònoma.

Marratxí, 31 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 6917/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a màquines de
Promotrot. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del 2004).

La instalAlació i el nombre de màquines de
Lototrot/Promotrot es durà a terme segons el que s'estableix al
contracte de concessió i de conformitat amb la seva legislació
reguladora, és a dir, el Decret 108/2001, de 3 d'agost, i l'ordre
de desenvolupament d'aquest decret, reguladora de les apostes
externes i dels jocs de promoció del trot, modificada
parcialment per l'ordre del conseller d'Interior de 28 de febrer
del 2005.

Marratxí, 31 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 8379/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a regulació de la
Lototrot i la Promotrot. (BOPIB núm. 65 de 3 de desembre del
2004).

Tal i com ja es va contestar en la resposta a la pregunta
parlamentària RGE núm. 2488/04, en el cas que els consells
insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera estiguin interessats
a posar en funcionament el joc de la Lototrot s'hauran de crear
els respectius consorcis de joc hípic.

Aquesta possibilitat ja ve prevista pel Decret 108/2001, de
3 d'agost, i per l'ordre de desenvolupament d'aquest decret,
reguladora de les apostes externes i els jocs de promoció del
trot. L'ordre del conseller d'Interior de 28 de febrer del 2005, per
la qual es modifica l'ordre anteriorment esmentada, no ha
suposat cap tipus de modificació respecte  d'aquesta qüestió.

Marratxí, 31 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
E)

A les preguntes RGE núm. 8768/04 i 7269/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
incompliment de les clàusules del protocol signat per part de
Majorica i Grup Majorica i el protocol signat, respectivament.
(BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del 2004 i núm. 63 de 19
de novembre del 2004).

En el moment de realització de les preguntes parlamentàries
s'havien detectat possibles incompliments, per part de l'empresa,
del protocol signat el passat dia 15 de juliol del 2004 (apartat
III: compromisos assumits pel Grup Majorica), per la qual cosa
es va constituir una comissió de seguiment del protocol que
havia d'auditar els possibles incompliments i estudiar l'adopció
de mesures cautelars o judicials.

A data d'avui es té constància que l'empresa ha complert
l'establert en l'apartat III de l'esmentat protocol: compliment del
conveni de creditors, capitalització de l'empresa i reinversió del
producte de la venda dels terrenys.

Les aportacions pendents de realitzar per part dels inversors
s'han de materialitzar en un termini de 3 anys, per la qual cosa
fins a la data no s'ha incomplert aquesta obligació.

Quant a la resta de possibles incompliments, la comissió de
seguiment continua treballant en el seu estudi i en les possibles
mesures a prendre en cada moment.

Palma, 29 de març del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 8838/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a viatges
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programats per a la promoció de productes de les Illes.
(BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

El conseller de Comerç, Indústria i Energia té programats,
dins l'any 2005, els viatges següents:

- A Madrid, per a la seva assistència a Moda Calzado i
SIMM.

- A l'estranger: Xina, Estats Units, Alemanya, Itàlia i Japó.

Aquests viatges a l'estranger estan pendents d'organització,
pressupost, etc. 

Palma, 5 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 8839/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
acompanyant als actes promocionals. (BOPIB núm. 69 de 14
de gener del 2005).

Als actes promocionals, com són el concert al Centre BIT
amb motiu del seguiment del  projecte CIMPA, el concert a
l'Església de Santa Maria de Maó per l'Eurobijoux, o els actes
de Califòrnia, han acompanyat el conseller de Comerç, Indústria
i Energia diversos artistes, com són Isabel Rosselló, David
Mohedano, Yuko Mizutani i David Gómez.

Palma, 5 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 743/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a ajuntaments
amb platges vigilades subvencionats. (BOPIB núm. 72 de 4 de
febrer del 2005).

L'any 2004 la Conselleria d'Interior va signar amb tots els
ajuntaments costaners de la nostra comunitat autònoma un
protocol específic de seguretat en platges no es preveia la
compra als ajuntaments de cartells informatius i altre material,
per un import mitjà d'uns 4.000 euros.

La relació de municipis i la quantia de la subvenció és la que
figura adjunta al present escrit.

Marratxí, 31 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

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

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 768/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a formació de
tècnics superiors de prevenció de riscs laborals. (BOPIB núm.
72 de 4 de febrer del 2005).

D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Emergències no és necessari registrar-se a
l'esmentada direcció general per donar formació a tècnics
superiors de riscs laborals.

Marratxí, 31 de març del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 1092/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a ingressos prevists
per la venda de la Targeta Verda. (BOPIB núm. 73 d'11 de
febrer del 2005).

No s'ha fet cap estudi de previsió d'ingressos per la venda de
la Targeta Verda.

Palma, 1 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 1094/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a objectius
mediambientals de la Targeta Verda. (BOPIB núm. 73 d'11 de
febrer del 2005).

Els que estableixen els estatuts de la Fundació per al
Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears i els que en el
seu moment estableixi el patronat de la Fundació.

Palma, 1 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 1095/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a representants dels
consells insulars a la FITUR. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer
del 2005).

Varen ser convidades autoritats de tots els consells insulars,
però no es va realitzar cap registre de participants, per la qual
cosa no es pot conèixer amb exactitud el nombre total de
representants que hi assistiren.

Palma, 1 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
M)
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A la pregunta RGE núm. 1097/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a distribució
territorial dels recursos de la Targeta Verda. (BOPIB núm. 73
d'11 de febrer del 2005).

D'acord amb els estatuts de la Fundació, el patronat serà
l'òrgan competent per definir la distribució dels recursos en cada
moment.

Palma, 1 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 1102/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a descomptes de la
Targeta Verda a les discoteques. (BOPIB núm. 73 d'11 de
febrer del 2005).

Tindran descomptes a totes les discoteques que
voluntàriament s'adhereixen a la Targeta Verda.

Palma, 1 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 1103/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a descomptes de la
Targeta Verda sobre serveis de platges, aparcaments,
comerços i hotels. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

La Targeta Verda és un projecte en constant creixement i
fins al pròxim dia 15 d'abril els òrgans de govern de la Fundació
per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears no
procediran al tancament de continguts, descomptes i avantatges
de la targeta.

Palma, 1 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 1220/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
partida pressupostària on s'ha carregat el viatge a l'Índia de
la consellera de Presidència. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer
del 2005).

23401.134A01.64000.10
23801.112E01.23000.00
23101.311A01.23000.00
23401.134A01.23000.00
23801.112E01.22601.00

Palma, 31 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 1221/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
viatge a l'Índia de la consellera de Presidència. (BOPIB núm.
73 d'11 de febrer del 2005).

La relació de càrrecs públics que acompanyaren la
consellera de Presidència i Esports és: la directora general de
Presidència i la directora general de cooperació.

El motiu de la seva participació era el de donar suport a la
consellera durant el viatge.

Palma, 31 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 1223/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
activitats oficials al viatge a l'Índia de la consellera de
Presidència. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

Les activitats oficials fetes per la consellera de Presidència
i Esports i acompanyants són les següents:

- Visita al centre de planificació familiar Family Plan.
- Reunió amb l'equip directiu de la Fundación Vicente

Ferrer.
- Encontre amb l'equip tècnic encarregat de coordinar les

intervencions realitzades a les zones afectades pel tsunami.
- Visita als terrenys del futur centre de sida.
- Visita als tallers de manufactura per a dones

discapacitades.
- Primera pedra de l'hospital de 75 llits que es construirà a

Kalyadurg.
- Visita a l'escola especial de Kalvapali.
- Inauguració colònia de cases de Kalludevanahalli.
- Visita al tanc de filtració de Gollapalli Thanda.

Palma, 31 de març del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 1417/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a cost de la
publicitat sobre el pagament avançat del 5% del descompte
aeri per a residents. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

Atès que el procés de devolució dels descomptes encara està
obert, no tenim dades definitives de la informació solAlicitada.

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

Ordre de Publicació
T)
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A les preguntes RGE núm. 1479/05 i 1480/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
municipis d'Eivissa acollits al Pla d'eficiència energètica i a
municipis de Menorca acollits al Pla d'eficiència energètica,
respectivament. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

Dins el programa de l'any 2004 es van concedir les
subvencions següents:

- Eivissa, un ajuntament (Sant Joan de Labritja).
- Menorca, un ajuntament (Es Mercadal).

Dins el programa de l'any 2005 hi ha les següents
solAlicituds pendents de resolució:

- Eivissa, quatre ajuntaments (Sant Antoni, Sant Josep de Sa
Talaia, Eivissa i Sant Joan de Labritja).

- Menorca, vuit ajuntaments (Ciutadella, Maó, Es Mercadal,
Sant Lluís, Alaior, Ferreries, Es Castell i Es Migjorn Gran).

Palma, 4 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 1485/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cost econòmic
d'anulAlar la concessió de Gas Euskadi. (BOPIB núm. 74 de 17
de febrer del 2005).

La revocació o anulAlació de l'autorització administrativa per
a la distribució de gas natural a l'illa de Menorca s'haurà de
realitzar mitjançant el corresponent expedient administratiu,
podent l'empresa solAlicitar la indemnització que consideri
adient i l'Administració resoldre en conseqüència.

Palma, 1 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 1518/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a cost
publicitari de la campanya publicitària pel descompte aeri i
marítim. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del 2005).

Atès que el  procés de devolució dels descomptes encara
està obert, no tenim dades definitives de la informació
solAlicitada.

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

Ordre de Publicació
X)

A les preguntes RGE núm. 1572/05 i 1573/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
cost econòmic de l'avançament del descompte aeri i a cost de
la campanya publicitària de l'avançament del descompte aeri,
respectivament. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del 2005).

Atès que el  procés de devolució dels descomptes encara està
obert, no tenim dades definitives de la informació solAlicitada.

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

Ordre de Publicació
Y)

A les preguntes RGE núm. 1628/05, 1629/05 i 1630/05,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, relatives a ajuda als sectors afectats per l'apagada
del  mes de juliol del 2003, a informar tots els ciutadans amb
dret a indemnització i a comerços i indústries afectats per
l'apagada del passat juliol del 2003, respectivament. (BOPIB
núm. 76 de 25 de febrer del 2005).

El RD 1955/2000, que regula les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediment
d'autorització d'instalAlacions d'energia elèctrica, estableix al seu
article 105 que el distribuïdor és responsable de l'incompliment
dels nivells de qualitat individual i que el seu incompliment
obligarà els distribuïdors a aplicar a la facturació dels
consumidors els descomptes regulats a l'apartat 3.

La implantació dels descomptes per incompliment entrarà en
vigor a partir del dia 1 de gener de l'any següent a la finalització
del període d'implantació del procediment de registre i control.
Aquesta implantació es va produir durant l'any 2003, per la qual
cosa el sistema previst a l'article 105 és efectiu per a les
incidències que es produeixin a partir de l'1 de gener del 2004.

Per tot l'anterior, podem concloure que les incidències
ocorregudes amb anterioritat a l'esmentada data i, de forma
especial, el zero passat el juliol del 2003, no estan afectades per
aquesta normativa.

Palma, 4 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 1632/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a càlcul de
danys ocasionats als sectors afectats per l'apagada del mes de
juliol del 2003. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del 2005).

No. El Govern no disposa dels mitjans tècnics ni humans per
a la quantificació dels anys ocasionats, donada la diversitat de
sectors afectats i la diferent tipologia dels danys.

Palma, 1 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 1633/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a
compensació als sectors afectats per l'apagada del mes de
juliol del 2003. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del 2005).
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Amb caràcter general, queden subjectes a la indemnització
dels danys i perjudicis causats els que en el compliment de les
seves obligacions incorreguessin en dol, negligència o morositat
i els que de qualsevol manera contravinguessin el tenor
d'aquella.

Si se donen les premisses anteriors i el previst a la legislació
del sector elèctric, el distribuïdor podria ser el responsable del
compliment dels nivells de qualitat i el seu incompliment donar
lloc al rescabalament econòmic que correspongui conforme a
dret.

Palma, 1 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 1646/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a grau
d'execució del conveni sobre pràctiques de becaris. (BOPIB
núm. 76 de 25 de febrer del 2005).

El conveni signat amb Turespaña sobre pràctiques de becaris
es troba en fase d'execució i, la seva empara, presta serveis de
l'OET de Berlín Neus Tur.

Palma, 31 de març del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 1648/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a despesa
de l'IBATUR per incentivar el turisme alemany. (BOPIB núm.
76 de 25 de febrer del 2005).

No s'han realitzat actuacions promocionals específiques per
al mercat alemany a cadascuna de les illes. Les actuacions per
incentivar el mercat alemany a les Illes Balears s'han realitzat en
conjunt i són les següents:

- Anunci Revista Geosaison: 6.000
- Reportatges en Turistikreport: 4.530
- Guia Wanderungen: 2.088
- Publicitat Mallorca Magazine: 1.277
- Seminari FVW: 15.699
- Congrés DRV: 700.000
- Viatges educatius: 22.378
- Reunió d'operadors turístics alemanys: 3.719
- Conveni amb TUI: 1.160.000
- Conveni amb Thomas Cook: 997.600
- Workshop FVW: 174.000.
- Conveni amb Inselradio: 60.000
- Assistència a fires: 247.781
- Pàgina web: 114.838
- Marató internacional: 115.000

Palma, 31 de març del 2005.
El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 2120/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cost dels actes
de dia 1 de març. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).

Els actes que el Govern de les Illes Balears va desenvolupar
amb motiu de dia 1 de març han costat un total de 437.570,84
euros.

- Cost Mallorca: 396.859,11 euros.
- Cost Menorca: 16.595,85 euros.
- Cost Eivissa-Formentera: 24.115,88 euros.

Palma, 7 d'abril del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 2121/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cost del
desplaçament a Eivissa amb motiu del Dia de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).

Els desplaçaments dels membres del Govern i dels seus
acompanyants a Eivissa amb motiu del Dia de les Illes Balears
va tenir un cost específic de 184,86 euros.

Palma, 7 d'abril del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 2122/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cost del
desplaçament a Menorca amb motiu del Dia de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).

El cost del desplaçament dels membres del Govern de les
Illes Balears i dels seus acompanyants a l'illa de Menorca amb
motiu del Dia de les Illes Balears va ser de 1.490,35 euros.

Palma, 7 d'abril del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 2123/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a criteris pels
actes programats a Menorca. (BOPIB núm. 78 d'11 de març
del 2005).
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El criteri seguit pel Govern de les Illes Balears per al
desenvolupament dels actes programats a Menorca amb motiu
del Dia de les Illes Balears va ser el de singularitzar i prioritzar
el caràcter institucional de les activitats, atorgant la categoria
d'acte principal de la commemoració al que es va desenvolupar
a Menorca.

Palma, 7 d'abril del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AH)

A les preguntes RGE núm. 2230/05 i 2231/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relatives a
descomptes per a residents i operatiu pel retorn avançat dels
diners del descompte de resident, respectivament. (BOPIB
núm. 79 de 18 de març del 2005).

Atès que el procés de devolució dels descomptes encara està
obert, no tenim dades definitives de la informació solAlicitada.

Palma, 23 de març del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatges i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 2247/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria del Carme Garcia i Querol, relativa a
convenis signats al marge dels contractes programa del SOIB.
(BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

El Govern de les Illes Balears només ha signat un conveni,
al marge dels contractes programa, per executar els fons 2004-
2005 amb la Universitat de les Illes Balears.

L'objecte d'aquest conveni és programar i posar en marxa
una sèrie d'actuacions adequades per acompanyar els
universitaris en el seu procés d'inserció i millora professional.

L'import total d'aquest conveni és de 261.902,44 euros;
corren a càrrec del SOIB 200.000 euros, i la resta serà aportada
per la UIB.

Palma, 6 d'abril del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 2248/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a partides
pressupostàries donades d'alta a Presidència del Govern.
(BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

L'expedient de modificació de crèdit número 0012 se va
tramitar per dotar els capítols 4 i 7 del programa 121A01, amb

càrrec als quals havien de tramitar determinades ajudes, de
conformitat amb el que disposa l'article 7.1.g de la Llei 5/2002,
de 21 de juny, de subvencions, ajudes que pel seu marcat
caràcter social, econòmic o bé humanitari són considerades
d'interès públic.

Palma, 5 d'abril del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 2497/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a segona fase del
programa de millora dels municipis turístics. (BOPIB núm. 80
d'1 d'abril del 2005).

La informació prèvia als municipis ha seguit els tràmits
oportuns. Per altra banda no es preveu una segona fase d'aquest
programa.

Palma, 31 de març del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 2498/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a garantir la
igualtat de tracte a la segona fase del programa de millora
dels municipis turístics. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).

La igualtat de tracte ha estat present en el programa de
millora dels municipis turístics. Per altra banda no es preveu una
segona fase d'aquest programa.

Palma, 31 de març del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm.
1819/05. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de maig del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 3650/05,
presentat pel diputat Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i acceptà la
retirada de la pregunta de referència, presentada pel diputat
esmentat, relativa a dotació econòmica dels centres
d'ensenyaments públics, publicada en el BOPIB núm. 77, de 4
de març d'enguany.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 63, de 19 de novembre
del 2004.

- Pàg. 2193. Projectes de llei, apartat A)

La certificació que acompanya el Projecte de llei RGE núm.
7179/04, de cooperació per al desenvolupament, ha d'anar
encapçalada de la manera següent:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears

I el peu de la certificació ha de dir:

La secretària del Consell de Govern.

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 77, de 4 de març del
2005.

- Pàg. 2836 i 2864. Respostes del Govern a preguntes, apartat
AK)

La resposta relativa a la pregunta RGE núm. 158/05,
s'ha d'entendre també relativa a la pregunta RGE núm.
159/05.
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