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N) RGE núm. 3772/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats previstes
pel patronat de la Fundació contra la violència de gènere. 3299

O) RGE núm. 3773/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats realitzades
pel patronat de la Fundació contra la violència de gènere. 3299

P) RGE núm. 3774/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polseres a
maltractadors. 3299

Q) RGE núm. 3775/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de les polseres
a maltractadors. 3299

R) RGE núm. 3776/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectivitat de les
polseres a maltractadors. 3299

S) RGE núm. 3777/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a implementació del
programa Alter. 3299

T) RGE núm. 3778/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos destinats
al programa Alter. 3300

U) RGE núm. 3779/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a educadors que
intervenen en el programa Alter. 3300

V) RGE núm. 3780/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis signats
per implementar el programa Alter. 3300

X) RGE núm. 3816/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de l'agència
balear de l'aigua i la qualitat ambiental. 3300

Y) RGE núm. 3817/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conciliació de la
vida laboral i familiar. 3300

Z) RGE núm. 3818/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació del
Ministeri de Treball a la construcció d'escoles infantils o guarderies. 3300

AA) RGE núm. 3843/05, de l'Hble. Sr. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte per a
l'ocupació. 3300

AB) RGE núm. 3844/05, de l'Hble. Sr. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'ocupació.
3301

AC) RGE núm. 3845/05, de l'Hble. Sr. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords amb
entitats locals. 3301
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AD) RGE núm. 3846/05, de l'Hble. Sr. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació dels
acords signats amb entitats locals. 3301

AE) RGE núm. 3847/05, de l'Hble. Sr. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte local
d'ocupació vigent. 3301

AF) RGE núm. 3848/05, de l'Hble. Sr. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes del Fons
Social Europeu. 3301

AG) RGE núm. 3925/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
reestructuració de la indústria perlera. 3301

AH) RGE núm. 3926/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aprovació
del Pla de reestructuració de la indústria perlera. 3302

AI) RGE núm. 3927/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforç i impuls
al sector perler. 3302

AJ) RGE núm. 3928/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació
econòmica al Pla de reestructuració de la indústria perlera. 3302

AK) RGE núm. 3929/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de feina
que es crearan amb el Pla de reestructuració de la indústria perlera. 3302

AL) RGE núm. 3930/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
llocs de feina que es crearan amb el Pla de reestructuració de la indústria perlera. 3302

AM) RGE núm. 3931/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans,
actuacions o programes de Majorica. 3302

AN) RGE núm. 3932/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a representants
de la comissió de seguiment. 3302

AO) RGE núm. 3933/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
de la comissió de seguiment de Majorica. 3302

AP) RGE núm. 3934/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió de
seguiment de la producció de Majorica., 3303

AQ) RGE núm. 3955/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla sociosanitari.
3303

AR) RGE núm. 3956/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió del Pla
sociosanitari. 3303

AS) RGE núm. 3957/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió de GESMA.
3303

AT) RGE núm. 3958/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grups de feina per
activar el Pla sociosanitari. 3303

AU) RGE núm. 3959/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del Pla
sociosanitari del 2001. 3303

AV) RGE núm. 3960/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Eurorregió de
referència. 3303

AX) RGE núm. 3961/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assignacions
pressupostàries a l'Eurorregió. 3304

AY) RGE núm. 3962/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a foment dels factors
culturals de l'Eurorregió. 3304

AZ) RGE núm. 3963/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a coordinació
d'activitats de l'Eurorregió. 3304
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BA) RGE núm. 3964/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eix de la prosperitat.
3304

BB) RGE núm. 3965/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies de política
social en el marc de l'Eurorregió. 3304

BC) RGE núm. 3966/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IMEDOC.
3304

BD) RGE núm. 3967/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a distribució de la
renda a les Illes Balears. 3304

BE) RGE núm. 3968/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa a les Illes
Balears. 3304

BF) RGE núm. 3969/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de pobresa
detectada pels experts. 3305

BG) RGE núm. 3987/05, de l'Hble. Sr. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a menjador CP Elionor Bosch. 3305

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3849/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a cas Blanca Iglesias de la Iglesia. 3305

B) RGE núm. 3970/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aprovació del pla de reestructuració de la indústria perlera.
3305

3.17. INFORMACIÓ

A) Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el ple RGE núm. 2758/05. 3306

B) Aval del Grup Parlamentari Popular per a la Proposició de llei RGE núm. 2766/05. 3306

C) Correcció tècnica a la Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialització d'estades turístiques a habitatges, publicada al BOPIB núm.
80, d'1 d'abril del 2005. 3306

5. CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 85. 3307

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 3

de maig del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm. 704/05, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Pla
integral de suport a la família.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Presidència i Esports, Maria Rosa Puig i
Oliver.

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. Sra. Aina Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista i l'Hble. Sra. Carme Feliu i Álvarez de
Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular

Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Joana
Lluïsa Mascaró i Melià i Maria Rosa Puig i Oliver.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 11 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)
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3547/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a alumnes amb necessitats
educatives. (BOPIB 84 de 29 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 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 3

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3549/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a centres educatius poc
solAlicitats. (BOPIB 84 de 29 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 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 3

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3550/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a formularis d'elecció de centre.
(BOPIB 84 de 29 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 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 3

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3548/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a lliure elecció de centre.
(BOPIB 84 de 29 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 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 3

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3589/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en funcionament
de la guarderia ASIMA. (BOPIB 84 de 29 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 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 3

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3594/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a conveni de
carreteres. (BOPIB 84 de 29 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 11 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 3

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3588/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en funcionament de la
"Targeta nadó". (BOPIB 84 de 29 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3590/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a canvi de criteri en la valoració dels plans de
dinamització i excelAlència turístiques. (BOPIB 84 de 29 d'abril
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 11 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 3

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3546/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a actuacions del conseller
d'Interior. (BOPIB 84 de 29 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 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 3

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3591/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a declaracions del ministre
d'Administracions Públiques en relació amb l'equiparació
d'ingressos per habitant. (BOPIB 84 de 29 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 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 3

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3592/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche i Castillejo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a oferta d'accions formatives per
a persones ocupades. (BOPIB 84 de 29 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 11 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 3

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3593/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche i Castillejo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a oferta d'accions formatives per
a persones desocupades. (BOPIB 84 de 29 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 11 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de maig del 2005, rebutjà les esmenes a la totalitat de devolució
RGE núm. 2453/05 del Grup Parlamentari Socialista, RGE
núm. 2523/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
i RGE núm. 2571/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds al Projecte de llei RGE núm 1280/05, de ports de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 75 de 18 de febrer d'enguany).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3

de maig del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 3474/05, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general de
funció pública. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del 2005).
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La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
No presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 339/05.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de maig del 2005, per un resultat de 24 vots a favor, 33 en
contra i cap abstenció, no prengué en consideració la proposició
de llei de referència, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, de modificació de la Llei 8/2000, de 27
d'octubre, de consells insulars (BOPIB núm. 71, de 28 de gener
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril del 2005, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 1399/05, 1400/05 i
1401/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relatives a funció
i objectius, a projectes i a pressupost de la Fundació Consolat de
Mar. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril del 2005, debaté
la Pregunta RGE núm. 1403/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a acords signats a la cimera entre el País
Valencià i les Illes Balears. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del
2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril del 2005, debaté
la Pregunta RGE núm. 1499/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa
Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla de la Conselleria d'Educació i Cultura per a
l'elecció de la llengua del primer ensenyament. (BOPIB núm. 74
de 17 de febrer del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 1402/05.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'abril del 2005, fou
retirada la pregunta de referència, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a participació d'altres entitats a la
Fundació Consolat de Mar, publicada al BOPIB núm. 74, de 14
de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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B)
Aprovació de la Memòria anual i la liquidació del

pressupost corresponent a l'exercici del 2004 de la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears (RGE núm. 2825/05).

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del 2005, després del
debat corresponent, es donà per assabentada i aprovà la
Memòria anual i la liquidació del pressupost corresponent a
l'exercici del 2004 de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes

de les Illes Balears.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del 2005, aprovà el
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears que es transcriu a continuació:

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LA
SINDICATURA DE COMPTES DE LES ILLES

BALEARS

Exposició de motius
Títol I. Disposicions generals

Capítol I. Naturalesa, definició i àmbit d’actuació
Capítol II. Funcions
Capítol III ColAlaboració i coordinació

Títol II. Funcions
Capítol I. Funció fiscalitzadora
Capítol II. Funcions delegades del Tribunal de Comptes
Capítol III. Funció consultiva
Capítol IV. Memòria anual

Títol III. Organització
Capítol I. Òrgans de la Sindicatura de Comptes
Capítol II. Consell de la Sindicatura
Capítol III. Síndics
Capítol IV. Síndic major
Capítol V. Secretaria General

Títol IV. Personal al servei de la Sindicatura de Comptes
Capítol I. Règim jurídic
Capítol II. Règim d’organització i de personal

Títol V. Règim comptable i pressupostari
Capítol I. Règim comptable i patrimonial
Capítol II Règim pressupostari

Títol VI. Relacions institucionals
Disposició addicional primera. Procediment administratiu
Disposició addicional segona. Dret supletori en matèria
fiscalitzadora i consultiva
Disposició addicional tercera. Segell de la Sindicatura de
Comptes
Disposició transitòria única. Règim transitori de personal
Disposició derogatòria. Derogació
Disposició final. Entrada en vigor
Annex. Segell de la Sindicatura de Comptes.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 46 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
estableix que la Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual
correspon la fiscalització externa de l’activitat econòmica,
financera i comptable del sector públic de les Illes Balears.

L’article 1.2 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears, disposa que la Sindicatura
depèn orgànicament del Parlament de les Illes Balears, exerceix
les seves funcions amb plena independència i està sotmesa
únicament a l’ordenament jurídic.

L’article 3.2 de la Llei 4/2004 disposa que el règim jurídic
de la Sindicatura de Comptes s’ha de regular mitjançant un
reglament de règim interior, el projecte del qual ha d’elaborar
i aprovar la mateixa Sindicatura, i en correspon l’aprovació
definitiva al Parlament de les Illes Balears a través de la
comissió competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts. Segons
la disposició addicional quarta de la Llei 4/2004, l’esmentat
projecte ha de regular l’organització, el funcionament i el règim
jurídic de la Sindicatura.

El Reglament té com a finalitat complementar i
desenvolupar la regulació establerta per la Llei 4/2004, atesa la
peculiaritat de les funcions que corresponen a la Sindicatura en
el marc de les institucions d’autogovern de les Illes Balears, la
qual cosa és compartida amb la resta d’òrgans de control extern
existents a les diferents comunitats autònomes.

El Reglament comença amb unes disposicions generals
destinades a delimitar de manera més detallada les previsions
legals sobre la naturalesa, l’àmbit d’actuació i les funcions de la
Sindicatura, i fa incidència en la colAlaboració que s’ha de
prestar a la institució. 

Es regulen, tot seguit, les funcions atribuïdes a la
Sindicatura, especialment l’exercici de la funció fiscalitzadora
de l’activitat econòmica, financera i comptable del sector públic
de les Illes Balears, la qual es descriu amb prou detall per tal
que permeti la realització eficaç d’aquest control.

La part d’organització del Reglament desplega les previsions
legals en aquesta matèria i alhora detalla el règim,
característiques i funcions dels òrgans de la Sindicatura, així
com les seves condicions de funcionament.

L’apartat dedicat al personal al servei de la Sindicatura
defineix el marc general en què s’estructura aquesta matèria en
el context de les previsions de la Llei reguladora de la
Sindicatura i de la normativa general de funció pública. Així
mateix, l’apartat que fa referència al règim comptable i
pressupostari conté les especificitats necessàries per assolir el
funcionament òptim de la institució.

El títol que recull les relacions amb la resta d’institucions
tanca el Reglament, que segueix així l’esquema del text legal
que desplega.

Amb aquesta regulació, hom pretén aconseguir que el nivell
de qualitat dels treballs de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears sigui equiparable al dels òrgans semblants del seu
entorn; i aprofitar les possibilitats que ofereixen les noves
tecnologies, pel que fa a la millora constant dels sistemes i dels
processos de gestió, per tal que l’exercici de les funcions
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atribuïdes faci que l’activitat econòmica i financera dels
subjectes del sector públic de les Illes Balears s’adeqüi als
principis de legalitat, d’eficàcia, d’eficiència i d’economia. Tot
això tendrà el consegüent benefici per als ciutadans, destinataris
últims de tota l’actuació dels poders públics.

Aquest Reglament ha de substituir les Normes de règim
interior de la Sindicatura que varen ser aprovades per la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament el 25 de març
del 2003 (BOIB núm. 50 del 10 d’abril del 2003); normes que
es varen redactar de conformitat amb les previsions de la Llei
7/1987 que regulava aleshores la institució i que varen servir per
posar-la en marxa després de la seva constitució.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I
Naturalesa, definició i àmbit d’actuació

Article 1
Naturalesa de la Sindicatura de Comptes

1. La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual correspon la
fiscalització externa de l’activitat econòmica, financera i
comptable del sector públic de les Illes Balears, sense perjudici
de les competències que, en relació amb tot el territori de
l’Estat, corresponen al Tribunal de Comptes. 
2. La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament del
Parlament de les Illes Balears, exerceix les seves funcions amb
plena independència i està sotmesa únicament a l’ordenament
jurídic. 

Article 2
Organització i règim jurídic

Per a l’exercici de les seves funcions, corresponen a la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears:

a) La regulació de tot el que concerneix al seu govern,
organització, personal i règim jurídic, d’acord amb la Llei
4/2004, de 2 d’abril, aquest Reglament i la resta de  normativa
aplicable.

b) L’elaboració i l’aprovació del projecte del seu propi
pressupost que ha de trametre  al Govern de les Illes Balears, a
l’efecte de la seva incorporació, com a secció independent, al
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

c) L’assumpció de les seves competències i facultats sobre
els béns i drets que tengui adscrits, se li adscriguin o adquireixi
per qualsevol títol. La titularitat d’aquests béns i drets serà, en
tot cas, de la comunitat autònoma de les Illes Balears.     

Article 3
Publicitat de les seves actuacions

L’activitat de la Sindicatura de Comptes està sotmesa al
principi de publicitat, de forma que el seu programa d’actuació,
els informes i les memòries han de ser objecte de publicació
pels mitjans més adequats per garantir-ne la difusió.

Article 4
Àmbit d’actuació

1. L’àmbit subjectiu d’actuació de la Sindicatura de Comptes
s’estén al sector públic de les Illes Balears que, als efectes de la
Llei 4/2004, de 2 d’abril, està integrat per:

a) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

b) Els consells insulars i les entitats locals radicades a les
Illes Balears.

c) La Universitat de les Illes Balears.
d) Qualsevol organisme, ens, entitat, fundació o empresa,

amb participació majoritària o domini efectiu, directe o
indirecte, d’alguna de les entitats esmentades en els apartats
anteriors, independentment que es regeixin pel dret públic o
privat.
2. D’altra banda, correspon a l’àmbit d’actuació de la
Sindicatura de Comptes la fiscalització de:

a) Les aportacions a consorcis, fundacions o organismes
procedents de qualsevol de les entitats a què fa referència
l’apartat anterior.   

b) Les subvencions, els crèdits, els avals i altres ajuts de
contingut econòmic concedits pels subjectes integrants del
sector públic de les Illes Balears a qualsevol persona física o
jurídica.

c) Les exempcions i bonificacions fiscals directes i personals
atorgades per qualsevol dels subjectes integrants del sector
públic de les Illes Balears.

d) La comptabilitat electoral de les formacions polítiques
que concorrin a les eleccions al Parlament de les Illes Balears.

e) Els controls financers i les auditories efectuades a
qualsevol agent del sector públic de les Illes Balears.
3. A mesura que qualsevol persona física o jurídica, per
qualsevol títol, recapti, manegi, custodiï o gestioni fons públics,
administri béns de titularitat pública o presti serveis públics per
compte de les entitats relacionades als apartats anteriors, està
subjecta a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes.

Capítol II
Funcions

Article 5
Funcions

1. Són funcions de la Sindicatura de Comptes, que ha d’exercir
amb total independència, en relació amb el seu àmbit
d’actuació, les següents:

a) La fiscalització externa de l’activitat economicofinancera
i comptable del sector públic de les Illes Balears, vetllant que
estigui sotmesa als principis de legalitat, eficàcia, eficiència i
economia.

b) L’exercici de les competències que li delegui el Tribunal
de Comptes, en els termes prevists en la seva llei orgànica.

2. La Sindicatura de Comptes ha d’exercir, així mateix, la
funció consultiva en relació amb els criteris a aplicar als
supòsits determinats de la seva funció fiscalitzadora. 

Capítol III
ColAlaboració i coordinació

Article 6
ColAlaboració

1. La Sindicatura de Comptes, per a un compliment més eficaç
de les seves funcions, està facultada per:
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a) Exigir de tots els que estan subjectes a la seva acció
fiscalitzadora que proporcionin els antecedents, les dades, els
informes i els documents, qualssevol que en sigui el suport, que
considerin necessaris per al coneixement i la comprovació
deguts de l’acte fiscalitzable. 

b) Inspeccionar i verificar, amb personal propi o aliè, tota la
documentació de les oficines públiques, llibres, metàlAlic i
valors, dependències, dipòsits, magatzems i, en general, tots els
documents, establiments i béns que consideri necessaris.
2. Quan la Sindicatura de Comptes solAliciti colAlaboració, els
requerits estan obligats a prestar-la en el termini que determini
la Sindicatura. En el cas que aquesta colAlaboració no es presti
o que es produeixi qualsevol tipus d’obstrucció que n’impedeixi
o en dificulti l’exercici de les seves funcions, sempre que es
tracti d’actuació reiterada i intencional, la Sindicatura ha
d’assabentar d’aquesta circumstància el Parlament de les Illes
Balears. A més, ha de comunicar aquest incompliment als
òrgans de govern de l’entitat de què es tracti, per a l’exigència
de les responsabilitats que pertoquin. Així també ha
d’assabentar d’aquesta circumstància els tribunals de justícia.
3. El deure de colAlaboració a què es refereixen els paràgrafs
anteriors afectarà qualssevol persones, naturals o jurídiques,
respecte dels béns, fons, efectes o cabdals públics que tenguin
en dipòsit, administració o en la gestió dels quals hagin
participat o participin per qualsevol causa; també afectarà les
persones físiques o jurídiques perceptores de subvencions o
altres ajuts del sector públic de les Illes Balears.   
4. Així mateix, quant a les operacions relacionades amb el
sector públic de les Illes Balears, estan obligats a prestar la seva
colAlaboració a la Sindicatura de Comptes, els clients,
proveïdors i d’altres tercers.
 
Article 7
SolAlicituds de colAlaboració

1. L’òrgan o la persona física o jurídica que rebi qualsevol
solAlicitud de colAlaboració de la Sindicatura de Comptes estarà
obligat a acusar la recepció i a  fer efectiva aquesta colAlaboració
en el termini que s’assenyali; excepte impossibilitat, que serà
degudament raonada en el moment d’acusar la recepció. En
aquest darrer cas, haurà d’indicar quin termini necessita per
prestar la colAlaboració requerida.
2. En el cas que la informació o documentació solAlicitades no
es trametin o s’incompleixin els terminis fixats per la
Sindicatura de Comptes, això podrà donar lloc a:

a) La pràctica d’un nou requeriment que concedeixi un altre
termini de caràcter peremptori.

b) La proposta, a qui correspongui, de l’exigència de les
responsabilitats en què s’hagués pogut incórrer, d’acord amb la
legalitat vigent, inclosos els reintegraments que corresponguin.

c) La comunicació de l’incompliment al Parlament de les
Illes Balears, als consellers o a les autoritats de tot ordre, si és
procedent, en funció de l’ens sotmès a fiscalització.

d) El trasllat dels fets al Ministeri Fiscal als efectes de
l’exigència de responsabilitats penals d’acord amb l’article
502.2 del Codi Penal.

Article 8
Format de la informació 

La Sindicatura de Comptes podrà establir, amb caràcter
general, el format i els mitjans de comunicació i transmissió en
què ha de ser facilitada la informació; a aquest efecte, els
comptedants l’entregaran en suport informàtic o telemàtic, a

requeriment de la Sindicatura, d’acord amb els requisits i les
especificacions tècniques que s’estableixin en cada cas.

Article 9
Tramesa d’auditories i controls financers

1. En el moment en què els subjectes integrants del sector públic
de les Illes Balears iniciïn la seva realització han d’informar la
Sindicatura de Comptes de:

a) Les auditories externes que no siguin preceptives per
mandat legal.

b) Els controls financers realitzats pels subjectes integrants
del sector públic de les Illes Balears en relació amb els
organismes, ens, entitats, fundacions, o empreses vinculades o
que en depenguin.
2. S’han de trametre a la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, en el termini de 30 dies des de la seva finalització,
còpia de tots els informes d’auditoria externa i de control
financer que hagin dut a terme els subjectes integrants del sector
públic de les Illes Balears.

Article 10
Coordinació

La Sindicatura de Comptes ha de coordinar la seva activitat
amb la del Tribunal de Comptes i, si és el cas, amb el Tribunal
de Comptes Europeu, amb la finalitat de garantir la major
eficàcia i economia de la gestió i evitar la duplicitat en les
actuacions fiscalitzadores.  

Article 11
Responsabilitat 

En el cas que la Sindicatura de Comptes, en l’exercici de les
seves funcions,  conegui l’existència d’algun indici raonable de
responsabilitat comptable, penal o administrativa, ho
comunicarà al síndic major, qui, després de demanar els
informes que consideri oportuns i tota vegada que aquests siguin
emesos, inclourà l’assumpte a l’ordre del dia del Consell de la
Sindicatura.

Si el Consell advertia l’existència d’indicis de
responsabilitat comptable, ho ha de comunicar al Tribunal de
Comptes, als efectes del seu enjudiciament. Si els fets podien
ser constitutius de delicte, els ha de comunicar al Ministeri
Fiscal. En cas d’una possible responsabilitat administrativa, l’ha
de comunicar als superiors jeràrquics que tenguin atribuïdes
competències de supervisió o de control.

TÍTOL II
FUNCIONS

Capítol I
Funció fiscalitzadora

Article 12
Concepte

La funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes té
caràcter extern i permanent, i es refereix a la submissió de
l’activitat econòmica, financera i comptable del sector públic als
principis de legalitat, eficàcia, eficiència i economia en relació
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amb tots aquells actes que donen lloc al reconeixement de drets
i obligacions de contingut econòmic, així com amb els ingressos
i despeses que se’n deriven; i, en general, pel que fa a la
recaptació, inversió o aplicació dels fons públics i a  la seva
adequació a la consecució dels objectius prevists.

Article 13
Abast

La funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes
versarà sobre:
1. La submissió efectiva de l’activitat economicofinancera dels
subjectes inclosos en el seu àmbit d’actuació als principis
següents:

a) El de legalitat, que farà referència a l’adequació de
l’activitat dels subjectes fiscalitzats a l’ordenament jurídic.

b) El d’eficàcia, que farà referència a la determinació del
grau de consecució dels objectius prevists i que analitzarà les
possibles desviacions i, si escau, l’origen d’aquestes.

c) El d’eficiència, que ha de tenir com a objecte comprovar
la relació entre els mitjans emprats i els objectius aconseguits,
amb la finalitat d’avaluar el cost efectiu en la realització de la
despesa.

d) El d’economia, que farà referència a l’avaluació dels
resultats obtinguts en relació amb el cost mínim, a fi i efecte de
determinar el possible estalvi.
2. L’adequació dels comptes examinats als principis
comptables que en siguin aplicables, i la verificació que la
comptabilitat reflecteix de manera fidel la realitat
economicofinancera del subjecte analitzat; amb especial esment
en el cas que els comptes i documents examinats presentin
errors o irregularitats que alterin els resultats deguts.

Article 14
Contingut

En l’exercici de la funció fiscalitzadora corresponen a la
Sindicatura de Comptes les atribucions següents:

a) L’examen, la comprovació i la fiscalització del compte
general de l’Administració de la comunitat autònoma, dels
consells insulars, de les entitats locals i de la Universitat de les
Illes Balears.

b) L’examen, la comprovació i la fiscalització dels altres
subjectes inclosos en el seu àmbit d’actuació, amb la finalitat
d’obtenir un coneixement adient de la seva gestió i de la seva
situació financera i patrimonial.

c) L’examen, la comprovació i la fiscalització de les
modificacions de crèdit del pressupost, atesa la legalitat, la
justificació i l’execució dels crèdits modificats.

d) La fiscalització dels contractes, qualsevol que en sigui el
caràcter, formalitzats pels diferents subjectes inclosos en el seu
àmbit d’actuació, en tot allò que fa referència a l’aplicació dels
principis de publicitat i concurrència en les adjudicacions i als
procediments de formalització i execució dels mateixos
contractes.

e) L’anàlisi i l’avaluació de la situació del patrimoni i dels
serveis prestats pel sector públic de les Illes Balears. La
fiscalització de la situació del patrimoni s’exercirà
instrumentalment mitjançant els inventaris i la comptabilitat
legalment establerts i abastarà la tresoreria, els emprèstits i les
altres formes d’endeutament.

f) L’examen, la comprovació i la fiscalització dels comptes
i documents relatius a qualssevol ajuts de contingut econòmic
concedits pels subjectes inclosos en el seu àmbit d’actuació,
incloses les exempcions i bonificacions fiscals. L’anàlisi dels

ajuts versarà, així mateix, sobre la seva normativa reguladora i
la subjecció de la seva concessió als principis de publicitat,
concurrència i objectivitat.

g) L’examen, la comprovació i la fiscalització dels comptes
i documents relatius a la recaptació, el maneig, la custòdia o la
gestió de fons públics dels subjectes inclosos en el seu àmbit
d’actuació.

h) La fiscalització de la comptabilitat electoral en els termes
prevists en la legislació electoral.

i) Qualssevol altres actuacions que siguin adequades per al
compliment de la seva funció.

Article 15
Tècniques de fiscalització

Per a l’exercici de la seva funció de fiscalització, la
Sindicatura de Comptes ha d’utilitzar les tècniques i els
procediments d’auditoria que siguin idonis per a la fiscalització
de què es tracti. A aquest efecte:

a) Podrà reclamar i utilitzar els antecedents i els resultats de
qualsevol funció interventora o de control intern i extern que
s’hagi realitzat en les entitats del sector públic de les Illes
Balears.

b) Comprovarà l’eficàcia dels sistemes de control de
legalitat i regularitat interns i avaluarà les tècniques i els
procediments de gestió economicofinancera.

c) Podrà efectuar la revisió tècnica dels sistemes informàtics
de gestió economicofinancera del subjecte fiscalitzat, realitzada
mitjançant tècniques d’auditoria informàtica, per tal de garantir
la seguretat i la fiabilitat de les dades i dels sistemes.

Article 16
Obligació de rendició de comptes

1. Totes les entitats que integren el sector públic de les Illes
Balears, enumerades a l’article 4 d’aquest Reglament, estan
sotmeses a l’obligació de retre a la Sindicatura de Comptes els
comptes legalment establerts, d’acord amb els seus respectius
règims de comptabilitat.
2. Seran comptedants les autoritats, els funcionaris o el
personal que tenguin al seu càrrec la gestió dels ingressos i la
realització de les despeses o la gestió del patrimoni de les
entitats del sector públic.
3. Sempre que ho requereixi la Sindicatura, els perceptors o
beneficiaris d’ajuts procedents d’entitats integrants del sector
públic de les Illes Balears i les persones a què es refereix
l’article 4.3 del present Reglament estaran obligats a retre
comptes pel que fa als ajuts rebuts així com dels fons, béns o
serveis públics corresponents.

Article 17
Iniciativa i impuls dels procediments

1. La iniciativa fiscalitzadora correspon a la Sindicatura de
Comptes, que ha de desenvolupar el programa anual
d'actuacions,  l'execució del qual ha de permetre formar judici
suficient sobre la qualitat i la regularitat de la gestió
economicofinancera del sector públic de les Illes Balears.
Aquesta iniciativa no s’ha de veure minvada pel dret de
solAlicitud previst en els apartats següents.
2. El Parlament de les Illes Balears, en ple o mitjançant la
comissió competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, pot
promoure l’activitat fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes.
Aquesta iniciativa pot referir-se a qualsevol dels subjectes
integrants del sector públic delimitats per la Llei 4/2004, de 2
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d’abril, i per aquest Reglament, o a qualsevol perceptor o
beneficiari d’ajuts públics que en procedeixin.
3. De la mateixa manera, els integrants del sector públic
delimitats en l’article 4 d’aquest Reglament, mitjançant acord
adoptat per la majoria absoluta dels membres del seu òrgan
colAlegiat superior, podran interessar del Parlament que, per
acord de la comissió competent en matèria d’Hisenda i
Pressuposts, insti la Sindicatura de Comptes a realitzar
actuacions fiscalitzadores respecte d’ells mateixos, en els termes
que preveu aquest Reglament.
4. Els acords mitjançant els quals s’insti la Sindicatura a
realitzar alguna fiscalització, hauran d’especificar-ne l’objecte,
el període a què es refereix i totes aquelles circumstàncies que
siguin necessàries per dur-la a terme.
5. Els procediments de fiscalització s’han de tramitar  d’ofici,
i s’han d’ajustar a les prescripcions de la Llei 4/2004, de 2
d’abril, d’aquest Reglament i disposicions de desplegament i, si
no n’hi ha, s’han d’aplicar les normes que regulen el
procediment administratiu comú.

Article 18
Programa anual d’actuacions

1. El Consell de la Sindicatura aprovarà, el darrer trimestre de
cada any, el programa d’actuacions per dur a terme l’exercici
següent, i tendrà en compte les dotacions pressupostàries i els
mitjans disponibles en l’exercici corresponent.
2. El Programa anual d’actuacions haurà incloure,
obligatòriament, els informes de caràcter general següents:

a) Sobre l’examen i la comprovació del compte general de
l’Administració de la comunitat autònoma, dels consells
insulars, de la Universitat de les Illes Balears i de tots els
organismes, empreses i les altres entitats que en depenen.

b) Sobre la rendició de comptes de les corporacions locals
i els altres organismes, empreses i entitats que integren el sector
públic local balear.
3. Els síndics formularan, en l’àmbit de les seves àrees, les
propostes d’actuació que hagin d’integrar el dit programa.
4. El Programa anual d’actuacions, un cop aprovat pel Consell
de la Sindicatura, es trametrà al Parlament de les Illes Balears
i al Tribunal de Comptes als efectes de coneixement i
coordinació, respectivament.
5. En el cas que el Consell de la Sindicatura modifiqui el
Programa anual d’actuacions, es comunicarà al Parlament de les
Illes Balears i al Tribunal de Comptes.

Article 19
Execució del Programa anual d’actuacions

1. Cada actuació fiscalitzadora tendrà assignats els mitjans
personals necessaris per al compliment i la consecució dels
objectius establerts.
2. En el decurs de l’execució del Programa anual d’actuacions,
el Consell de la Sindicatura podrà modificar l’assignació del
personal en funció de les tasques que s’hagin de desenvolupar.

Article 20
Normativa dels processos de fiscalització

1. El Consell de la Sindicatura aprovarà les normes internes de
fiscalització, que establiran els procediments generals
d’actuació de l’activitat fiscalitzadora.
2. En el desenvolupament de les normes, els síndics proposaran
al Consell de la Sindicatura l’aprovació de les directrius
tècniques de fiscalització, que establiran els criteris, les

tècniques i els programes de treball específics que s’han de
desenvolupar en cada actuació.

Article 21
Interlocutor

Als efectes de facilitar la comunicació amb el responsable
tècnic de l’informe, així com les activitats dels membres de
l’equip de fiscalització en les dependències corresponents,
l’òrgan o entitat objecte de fiscalització designarà un
interlocutor que tengui prou atribucions i facultats com per
atendre amb promptitud les solAlicituds i els requeriments de
documents i d’informació que es facin.

Article 22
Registre de rendició de comptes

1. Existirà un Registre de rendició de comptes de les diferents
administracions públiques, organismes, institucions i empreses
que estan subjectes a aquest deure, i que dependrà de la
Secretaria General; el dit Registre haurà de reflectir la data de
compliment de l’obligació de retre els respectius comptes
generals i servirà de fonament perquè es realitzin els
requeriments que procedeixin.
2. El Consell de la Sindicatura determinarà les característiques
del dit Registre.

Article 23
Terminis de tramesa dels comptes

1. La conselleria competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts
trametrà el compte general de la comunitat autònoma a la Mesa
del Parlament i a la Sindicatura de Comptes abans del 31
d’agost immediat posterior a l’exercici econòmic a què fa
referència.
2. Els comptes dels consells insulars i de les entitats locals de
les Illes Balears es retran directament a la Sindicatura de
Comptes en el termini dels trenta dies següents a la data
d’aprovació pels respectius òrgans de govern, d’acord amb la
normativa reguladora de les hisendes locals.
3. El compte general de la Universitat de les Illes Balears
s’haurà de presentar, per la via legalment establerta, en el
termini del mes següent a la seva aprovació pel Consell Social
i, en qualsevol cas, abans del 31 d’agost immediat posterior a
l’exercici a què fa referència.
4. Els altres subjectes integrants del sector públic de les Illes
Balears trametran els seus comptes a la Sindicatura en el termini
dels trenta dies següents a la data d’aprovació, juntament amb
els informes d’auditoria externa, a través de l’òrgan de control
intern de l’administració que correspongui.
5. En els supòsits d’obtenció de documents que no es preveuen
en els apartats anteriors, la Sindicatura de Comptes podrà
establir els terminis, la periodicitat i la via a través de la qual
s’ha de trametre la documentació.

Article 24
Actuacions preparatòries

Sense perjudici del que disposa l’article anterior, la
Sindicatura de Comptes podrà realitzar actuacions preparatòries
concretes de la fiscalització, amb anterioritat a la recepció
formal dels comptes, sempre que els objectes de revisió ja
s’hagin produït. No obstant això, els informes que resultin de les
actuacions preparatòries no es podran aprovar fins que no
s’hagin rebut formalment  els comptes.
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Article 25
Informació sobre contractació

1. Els òrgans de contractació inclosos dins l’àmbit d’aplicació
del Registre públic de contractes de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears compliran l’obligació
de trametre els contractes a la Sindicatura de Comptes, derivada
de l’article 57 del text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, mitjançant la comunicació a
l’esmentat Registre dels contractes que adjudiquin. Amb
caràcter anual, el Registre de contractes trametrà la informació
a la Sindicatura de Comptes.
2. Els òrgans de contractació dels altres subjectes inclosos en
l’àmbit d’aplicació del present Reglament que no tenguin
l’obligació de trametre informació de la seva activitat
contractual al Registre de contractes de la comunitat autònoma,
hauran de trametre a la Sindicatura de Comptes la relació
trimestral dels contractes que adjudiquin en el cas que la seva
quantia sigui superior a l’establerta en l’esmentat article 57. La
dita relació s’haurà d’ajustar a les característiques i als
continguts que estableixi la Sindicatura de Comptes.

Article 26
Informes o memòries de fiscalització

Els resultats de les actuacions fiscalitzadores s’exposaran
mitjançant informes o memòries, el contingut dels quals ha de
fer referència principalment a:

a) L’observança de l’ordenament jurídic i dels principis
comptables que siguin d’aplicació, així com la submissió de la
gestió economicofinancera als principis d’eficàcia, eficiència i
economia.

b) La racionalitat de la despesa, el grau d’execució dels
pressuposts i el compliment dels objectius proposats en els
diferents programes pressupostaris.

c) El resultat de la fiscalització dels contractes, la situació i
les variacions del patrimoni, l’aplicació de les subvencions, els
crèdits, els ajuts o els avals, i s’han d’indicar, si és el cas, les
incidències o desviacions observades respecte dels motius i les
causes que justificaren la seva concessió.

d) L’existència, si és el cas, d’infraccions, abusos o
pràctiques irregulars que s’hagin de corregir o sancionar.

e) L’adopció de totes les mesures que es considerin
oportunes per a la millora de la gestió econòmica i financera del
sector públic de les Illes Balears, així com dels procediments de
control intern. A més, la Sindicatura podrà formular propostes
que fomentin l’increment de l’eficàcia i l’eficiència dels serveis
prestats pel sector públic.

f) Els vots particulars que, si és el cas, formulin els síndics
sobre el contingut, total o parcial, de l’informe.

Article 27
Tipus d’informes

1. Els informes emesos per la Sindicatura de Comptes en
l’exercici de la seva funció fiscalitzadora poden ser de caràcter
general o específic, i s’elaboraran i aprovaran d’acord amb el
que estableix el present Reglament.
2. Els informes generals han de fer referència a l’examen i
comprovació dels comptes de rendició periòdica obligatòria de
les entitats del sector públic de les Illes Balears, l’àmbit
temporal dels quals comprèn un exercici econòmic.
3. Els informes específics han de fer referència als resultats
d’actuacions concretes de fiscalització que es facin sobre

entitats, períodes, comptes, operacions, activitats o serveis
determinats.

Article 28
Distribució per àrees d’auditoria

Cada àrea d’auditoria durà a terme les tasques pròpies de
fiscalització que li corresponen en funció del subjecte l’activitat
del qual fiscalitza. En el cas d’actuacions que afecten diversos
ens o que incideixen en més d’una àrea, el Consell de la
Sindicatura resoldrà quina àrea ha de ser l’encarregada
d’elaborar l’informe o quin grau de colAlaboració i coordinació
ha d’existir entre les diferents àrees.

Article 29
Pla de treball

1. Correspon al síndic que dirigeix l’actuació fiscalitzadora,
assistit pel cap d’àrea, establir el pla de treball d’acord amb les
directrius tècniques de fiscalització aprovades pel Consell.
2. Els auditors que integren l’equip de treball realitzaran les
actuacions fiscalitzadores, que podran incloure el desplaçament
a la seu o a les oficines de l’entitat fiscalitzada,  d’acord amb les
normes i instruccions establertes en cada cas.

Article 30
 Procediment d’elaboració i aprovació d’informes

Un cop conclosa la fiscalització i d’acord amb l’abast i el
contingut establerts en la Llei 4/2004, de 2 d’abril, i en aquest
Reglament, s’ha d’actuar de la manera següent:

a) El cap d’àrea redactarà l’avantprojecte d’informe o de
memòria i el presentarà al síndic responsable de la fiscalització.

b) El síndic, d’acord amb l’esmentat avantprojecte, redactarà
el projecte d’informe provisional que serà sotmès a l’aprovació
del Consell de la Sindicatura.

c) Un cop aprovat, es trametrà l’informe provisional al
comptedant per tal que, en el termini establert a l’efecte, que en
cap cas no pot excedir d’un mes, formuli les alAlegacions i
presenti els documents que consideri pertinents en relació amb
la fiscalització realitzada; o, si és el cas, exposi les mesures que
hagi adoptat o que hagi previst adoptar pel que fa a les
observacions o recomanacions formulades en l’informe
provisional.

La mateixa audiència s’atorgarà a les persones que hagin
ostentat la titularitat de l’òrgan legalment representant de
l’entitat de què es tracti durant el període al qual s’estengui la
fiscalització.

d) El dit termini d’audiència es podrà prorrogar, mitjançant
resolució del síndic major, adoptada a proposta del síndic
encarregat de la fiscalització, i amb la solAlicitud prèvia del
representant de l’ens fiscalitzat, sense que, en aquest cas, la
pròrroga pugui excedir d’un termini igual a l’establert
inicialment.

e) Correspon al síndic encarregat de la fiscalització, un cop
vistes les alAlegacions i els documents aportats, decidir si és
convenient acordar noves comprovacions o diligències, així
com el seu àmbit d’aplicació. Els resultats d’aquestes actuacions
seran sotmesos de nou a tràmit d’audiència, en el cas que
suposin alteracions substancials del contingut de l’informe
provisional aprovat inicialment.

f) Un cop rebudes les alAlegacions i practicades, si és el cas,
les diligències i actuacions complementàries, el síndic elaborarà
el projecte d’informe definitiu que, juntament amb l’informe
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provisional i les alAlegacions, elevarà al Consell, a través del
síndic major.

g) En els casos que, un cop acabat el termini de presentació
i, si n’és el cas, la pròrroga, no s’hagin rebut alAlegacions a
l’informe provisional, aquest passarà a tenir caràcter definitiu
després que el Consell n’hagi tengut coneixement en la reunió
següent.

h) Correspon al Consell de la Sindicatura resoldre sobre el
projecte d’informe definitiu.

Article 31
Termini d’aprovació

L’informe definitiu sobre el compte general de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i sobre els comptes generals dels altres subjectes sotmesos a
fiscalització, d’acord amb el Programa anual d’actuacions,
haurà de ser aprovat per la Sindicatura de Comptes en el termini
de sis mesos, comptadors a partir de la data en què els comptes,
amb la documentació prèviament establerta en les directrius
tècniques de fiscalització, tenguin entrada en el registre.

Article 32
Tramesa i publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

1. Els informes definitius, un cop aprovats pel Consell, seran
tramesos al subjecte fiscalitzat, al Parlament i al Tribunal de
Comptes, i inclouran els texts de les alAlegacions així com els
vots particulars que, si és el cas, s’hagin formulat.

La Sindicatura de Comptes procedirà a la publicació del
resultat de la fiscalització en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, un cop rebuda la comunicació expressa que s’ha dut a
terme el darrer tràmit parlamentari.
2. Els informes que facin referència a actuacions de
l’Administració de la comunitat autònoma i dels seus ens seran
objecte de debat parlamentari en la comissió competent en
matèria d’Hisenda i Pressuposts, en la forma que prevegi el
Reglament de la cambra.

Capítol II
Funcions delegades del Tribunal de Comptes

Article 33
Funcions delegades de fiscalització

1. La Sindicatura de Comptes, per delegació, podrà
desenvolupar funcions de fiscalització solAlicitades pel Tribunal
de Comptes, i ajustarà la seva actuació als termes en què es
produeixi la dita delegació, a l’empara del que disposa l’article
29.3 de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de funcionament del
Tribunal de Comptes.
2. La Sindicatura de Comptes realitzarà, així mateix, totes
aquelles actualitzacions fiscalitzadores que li deleguin els
òrgans de control extern de la Unió Europea, de conformitat
amb la legislació que  sigui d’aplicació.
3. Les delegacions esmentades estaran condicionades a la seva
acceptació mitjançant acord del Consell de la Sindicatura i a la
seva inclusió en el Programa d’actuacions.
4. Tots als acords que hagi d’adoptar la Sindicatura a fi de
relacionar-se amb el Tribunal de Comptes o, si és el cas, amb
els òrgans de control extern de la Unió Europea, seran
competència del Consell i la seva execució correspondrà al
síndic major.

Article 34

Funcions delegades d’enjudiciament

1. Per delegació del Tribunal de Comptes, la Sindicatura de
Comptes pot assumir, dins el seu àmbit de competències, la
instrucció de diligències que corresponguin a procediments
d’enjudiciament per responsabilitat comptable.
2. Dita delegació pot ser solAlicitada pel Consell de la
Sindicatura de Comptes o pot ser proposada pel Tribunal de
Comptes; en aquest cas caldrà l’acceptació de la Sindicatura
mitjançant l’acord oportú.
3. El funcionari de la Sindicatura de Comptes designat pel
Consell realitzarà la instrucció de les diligències que
procedeixin, d’acord amb la normativa específica del Tribunal
de Comptes sobre aquesta matèria.
4. El funcionari que actuï com a delegat instructor podrà
requerir la colAlaboració del personal que consideri oportú per
tal de dur a terme aquesta tasca, i mantendrà informat el Consell
de la Sindicatura, a través del síndic major, del
desenvolupament del procediment i de la seva conclusió.

Capítol III
Funció consultiva

Article 35
Iniciativa del procediment

1. El Parlament de les Illes Balears, en ple o en comissió que
tengui competències en matèria d’Hisenda i Pressuposts, podrà
requerir l’assessorament de la Sindicatura de Comptes pel que
fa a determinats supòsits relacionats amb les seves
competències.
2. Així mateix, els integrants del sector públic, delimitats en
l’article 4 d’aquest Reglament, mitjançant acord adoptat per la
majoria absoluta dels membres del seu òrgan colAlegiat superior,
podran instar el Parlament per tal que, per acord de la comissió
competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, solAliciti a la
Sindicatura que estableixi els criteris aplicables a supòsits
determinats de la seva funció fiscalitzadora.
3. L’exercici de la funció consultiva no pot minvar el
compliment del Programa anual d’actuacions de la Sindicatura
de Comptes i es durà a terme d’acord amb la disponibilitat de
mitjans i amb l’execució de les tasques en curs.

Article 36
Elaboració de dictàmens

1. Les solAlicituds previstes en l’article anterior s’adreçaran al
síndic major i hauran d’incloure la documentació i els
antecedents necessaris.
2. El síndic major, previ informe del Servei Jurídic, elevarà les
solAlicituds al Consell de la Sindicatura a fi i efecte que es
pronunciï sobre la seva procedència i determini l’àrea o les
àrees que s’hauran d’encarregar de l’estudi i la redacció del
projecte de dictamen.
3. Un cop redactat el projecte de dictamen, el síndic
corresponent l’elevarà al Consell per a la seva aprovació.

Capítol IV
Memòria anual

Article 37
Memòria anual

1. La Secretaria General elaborarà, dins els tres primers mesos
de cada exercici econòmic, el projecte de Memòria anual
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descriptiva del conjunt d’actuacions desenvolupades durant
l’any anterior, la qual recollirà una anàlisi global de les
conclusions derivades de l’acció fiscalitzadora, la proposta de
les mesures que es considerin oportunes per a la millora de la
gestió economicofinancera del sector públic, així com la
referència de les mesures o actuacions adoptades pels òrgans
competents en aquest sentit.
2. Un cop aprovada pel Consell de la Sindicatura,  la Memòria
anual s’ha de trametre a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, als efectes que la traslladi a la comissió competent en
matèria d’Hisenda i Pressuposts. Aquesta comissió, en els
termes que preveu el Reglament de la Cambra i, si és el cas,
amb la compareixença prèvia del síndic major, podrà adoptar les
resolucions que consideri oportunes.

TÍTOL III
ORGANITZACIÓ

Capítol I
Òrgans de la Sindicatura de Comptes

Article 38
Òrgans de la Sindicatura de Comptes

Són òrgans de la Sindicatura de Comptes:
a) El Consell
b) Els síndics
c) El síndic major
d) La Secretaria General 

Capítol II
Consell de la Sindicatura

Article 39
Organització i funcionament del Consell

1. El Consell, com a òrgan colAlegiat de la Sindicatura, està
integrat pel síndic major, que el presideix, els síndics i el
secretari general, que actua amb veu, però sense vot.
2. El Consell no es pot constituir ni actuar sense l’assistència del
síndic major i del secretari general o de qui reglamentàriament
els substitueixin. En tot cas, és necessària la presència de tres
dels seus membres. Els seus acords s’han d’adoptar per majoria
dels assistents amb dret a vot.
3. Les reunions del Consell, que tenen caràcter reservat, s’han
de fer amb la periodicitat que el mateix consell estableixi,
sempre amb la convocatòria prèvia del síndic major, per
iniciativa pròpia o quan ho solAliciti de manera raonada algun
dels membres.

Article 40
Reunions del Consell

1. Les reunions del Consell poden ser ordinàries, extraordinàries
o urgents. 

1.1. Són ordinàries aquelles la periodicitat de les quals
estigui preestablerta per acord plenari.

1.2. Són extraordinàries aquelles que convoca el síndic
major per iniciativa pròpia o a solAlicitud d’algun dels seus
membres de forma raonada. Entre la solAlicitud i la convocatòria
no han de passar més de tres dies i s’ha de celebrar dins dels tres
dies següents amb la inclusió a l’ordre del dia els assumptes
proposats.

1.3. Són reunions urgents les convocades pel síndic major
quan la urgència de l’assumpte o dels assumptes a tractar no

permeti convocar la reunió extraordinària amb l’antelació
mínima prevista a l’apartat anterior. En aquest cas, s’ha
d’incloure com a primer assumpte de l’ordre del dia el
pronunciament del Consell sobre la urgència. Si aquesta no és
apreciada, seguidament s’aixecarà la reunió.
2. La convocatòria de les reunions del Consell correspon al
síndic major i ha de ser acordada i notificada amb una antelació
mínima de dos dies hàbils. No obstant això, quedarà vàlidament
constituït el Consell, encara que no s’haguessin complit els
requisits de la convocatòria, quan hi siguin presents tots els seus
membres i així ho acordin per unanimitat. 
3. A la convocatòria s’ha d’acompanyar l’ordre del dia de les
reunions que serà fixat pel síndic major tenint en compte, si és
el cas, les peticions que per escrit li facin els altres membres del
Consell, sempre que hagin estat formulades abans de la data de
la convocatòria de la reunió. No podrà ser objecte d’acord cap
assumpte que no consti a l’ordre del dia, excepte que hi siguin
presents tots els membres i així s’acordi pel vot favorable de la
majoria. 
4. El secretari general ha de dur a terme la notificació per a la
reunió del Consell i  n’ha d’adjuntar les propostes d’acord a
tractar a l’ordre del dia.

Des del moment de la convocatòria, la documentació dels
assumptes inclosos en l’ordre del dia ha d’estar a disposició dels
síndics a la Secretaria General.
5. Les deliberacions del Consell tenen caràcter reservat  i els
assistents han de  guardar-ne secret així com els que les
coneguin per raó de les seves funcions a la Sindicatura de
Comptes.
6. L’assistència a les reunions, convocades reglamentàriament,
és obligada per als membres, excepte causa degudament
justificada. 

Article 41
Vots particulars 

En els informes, dictàmens i qualssevol altres acords que
hagin de ser adoptats pel Consell, es podran formular vots
particulars que s’han d’incorporar als acords esmentats.  
La intenció de formular un vot particular s’ha d’expressar quan
s’adopti l’acord i s’ha de fer constar a l’acta de la reunió. Així
mateix, s’han de formalitzar en el termini de cinc dies hàbils i
s’han de presentar per escrit a la Secretaria General. 

Article 42
Actes del Consell

1. El secretari general ha de redactar l’acta de cada reunió del
Consell, que ha d’incloure els assistents, el lloc, la data i l’hora
de la reunió, les qüestions debatudes i els acords adoptats, amb
el resultat de la votació.  
2. En el cas que alguns dels assistents desitgi que constin en acta
determinades manifestacions, criteris o explicacions del vot que
hagin mantingut a la reunió, i així ho manifesti expressament,
el secretari les redactarà succintament en la mateixa reunió o, si
no és possible, li entregarà el text de la seva intervenció en el
termini de cinc dies hàbils. 
El secretari ha de vetllar per la coincidència del contingut de
l’escrit amb les manifestacions o criteris exposats.
3. Les actes han de ser subscrites pels assistents a la reunió i
s’han d’aprovar pel Consell en la mateixa reunió o en la
immediatament posterior.

Article 43
Funcions del Consell
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Corresponen al Consell de la Sindicatura de Comptes les
funcions següents:

a) Aprovar els informes o memòries elaborats per la
Sindicatura i la seva memòria anual d’actuacions.   

b) Aprovar el programa anual d’actuació de la Sindicatura
i, si és el cas, la seva modificació.

c) Aprovar les normes que regeixen els processos de
fiscalització.

d) Aprovar el projecte de pressupost de la Sindicatura així
com les modificacions dels crèdits pressupostaris. 

e) Aprovar el projecte de Reglament de règim interior de la
Sindicatura i trametre’l al Parlament de les Illes Balears per a la
seva tramitació.

f) Adoptar les mesures i aprovar les disposicions que siguin
necessàries per a l’exercici de les comeses i el compliment de
les finalitats que la llei assigna a la Sindicatura.

g) Aprovar la relació de llocs de treball dins dels límits que
per al capítol de personal estableix el seu pressupost anual i
l’oferta d’ocupació pública corresponent, així com les bases i
les convocatòries que se’n derivin.

h) Resoldre els conflictes d’atribucions i qüestions de
competència entre els seus diversos òrgans.

i) Assabentar el Parlament de les Illes Balears i, si és el cas,
els tribunals de justícia dels casos de manca de colAlaboració o
d’obstrucció que impedeixin o dificultin l’exercici de les
funcions de la Sindicatura.    

j) Autoritzar acords de colAlaboració amb el Tribunal de
Comptes, òrgans de control extern o qualsevol altre tipus
d’entitat o institució.  

k) Exercir la potestat disciplinària quant a la destitució o
separació del servei i l’acomiadament del personal.

l) Dur a terme el seguiment de l’execució pressupostària.
m) Elegir entre els seus membres el síndic major i proposar

el seu nomenament al president de les Illes Balears.
n) Nomenar i remoure el secretari general.
o) Acordar el límit de les quantitats que, en concepte de

“despeses a justificar”, podrà disposar la Secretaria General per
a despeses de quantia reduïda.  

p) Actuar com a comissió de compres o mesa de
contractació quan la normativa aplicable prevegi la intervenció
d’aquestes.

q) Contractar obres, béns, serveis, subministraments i altres
prestacions de caràcter plurianual o la quantia de les quals
excedeixi de 50.000 euros.

r) Determinar les àrees en les quals s’organitza la
Sindicatura i adscriure-hi els síndics i el personal que
correspongui.

s) Resoldre els recursos administratius d’alçada que
s’interposin contra actes i resolucions dels òrgans de la
Sindicatura.

t) Qualsevol altre funció que li encomani la Llei i aquest
Reglament. 

Capítol III
Síndics

Article 44
Elecció dels síndics 

1. Els síndics, en nombre de tres, els ha d’elegir el Parlament de
les Illes Balears, mitjançant votació per majoria de tres
cinquenes parts dels seus membres, entre persones de
competència reconeguda que estiguin en possessió d’algun dels
títols de llicenciat en dret, economia, administració i direcció

d’empreses, professor mercantil o equivalents, o pertanyin a
cossos de funcionaris per a l’ingrés dels quals s’exigeix titulació
acadèmica superior, i comptin amb més de deu anys
d’experiència professional acreditada. 
2. La durada del mandat és per un període de sis anys, i poden
ser reelegits.
3. En tots els casos, l’elecció serà efectiva des de la data en què
l’electe hagi pres possessió del seu càrrec, un cop publicat
l’acord del ple del Parlament en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. 

Article 45
Incompatibilitats dels síndics

1. Els síndics han d’exercir les seves funcions en règim de
dedicació absoluta i exclusiva, de manera que el càrrec de síndic
és incompatible amb l’exercici de qualsevol altra activitat
pública o privada que no sigui l’administració del seu propi
patrimoni personal o familiar.
2. El càrrec de síndic és incompatible, a més, amb els següents:

a) Diputat del Parlament de les Illes Balears.
b) Diputat del Congrés dels Diputats o senador. 
c) Qualsevol càrrec amb mandat representatiu. 
d) Qualsevol càrrec polític o de la funció pública de l’Estat,

de les comunitats autònomes o entitats locals, i les seves
entitats, organismes i empreses públiques o vinculades,
qualsevol que en sigui la forma jurídica. 

e) Membre de qualsevol dels organismes assessors o
consultius de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

f) Desenvolupament de funcions directives o executives en
un partit polític, central sindical, organització empresarial o
colAlegi professional.
3. Això no obstant, el càrrec de síndic és compatible amb les
activitats de producció i creació literària, artística, científica o
tècnica i amb les publicacions que en deriven, com també amb
la colAlaboració i assistència ocasional com a ponent a
congressos, seminaris, jornades, conferències o cursos de
caràcter professional, sempre que no siguin conseqüència d’una
relació de feina o de prestació de serveis o puguin suposar
menyscapte del compliment estricte dels seus deures. Sota
condicions idèntiques, és igualment compatible amb la
participació en activitats d’entitats culturals, docents,
científiques o benèfiques que no tenguin ànim de lucre. 

Article 46
Abstenció i recusació dels síndics

1. Són aplicables als síndics les causes d’abstenció i recusació
previstes en el capítol III del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
2. A més, els síndics s’han d’abstenir de la fiscalització de
qualsevol acte o procediment en el qual hagin tengut intervenció
o participació anteriorment a la seva designació com a membres
de la Sindicatura de Comptes. 

Article 47
Procediment d’abstenció i recusació

En cas d’abstenció o que alguna persona interessada
promogués la recusació d’un síndic, perquè concorri alguna de
les causes definides per la Llei 4/2004, el síndic major ha
d’informar el Consell el més aviat possible als efectes que
aquest adopti l’acord oportú.
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Article 48
Règim de la condició de síndic

1. En l’exercici de les seves funcions, els síndics gaudeixen
d’independència, sense que puguin solAlicitar ni acceptar
instruccions d’òrgan o persona alguna. Són inamovibles durant
el període pel qual han estat designats, sense perjudici de les
causes de pèrdua de la condició de síndic i d’incompatibilitat
fixades per la Llei 4/2004, de 2 d’abril.
2. Correspon al Parlament de les Illes Balears la declaració de
la responsabilitat disciplinària dels síndics.
3. Els síndics reben el tractament de Honorable Senyor i tenen
la consideració d’autoritat pública.
4. La designació com a síndic implica, si és el cas, passar a la
situació de serveis especials o equivalent en la carrera o cos de
procedència. 
5. Els síndics tenen el deure de guardar el degut sigil dels
assumptes que coneguin per raó del seu càrrec. No podran fer
declaracions públiques valoratives, orals o escrites, sobre
matèries o temes concrets, que estiguin directament relacionats
amb la seva funció.   
6. Els síndics han d’exercir les seves funcions d’acord amb els
principis d’imparcialitat i dignitat inherents a elles, han de tenir
cura del  despatx ràpid i eficaç dels assumptes que els haguessin
correspost i han d’assistir a totes quantes reunions siguin
convocades pel Consell.  

Article 49
Funcions dels síndics

Corresponen als síndics les funcions següents:
a) Dirigir les actuacions de control extern de les àrees que

els hagin estat assignades.
b) Assistir a les reunions que dugui a terme el Consell de la

Sindicatura.    
c) Sotmetre a la consideració del Consell de la Sindicatura,

amb la tramesa prèvia al síndic major, els projectes d’informes
que corresponen al seu àmbit d’actuació, per a la seva tramesa
als responsables de l’entitat fiscalitzada en tràmit d’audiència
per a alAlegacions.

d) Elevar al síndic major els projectes d’informes definitius
com a resultat de les fiscalitzacions realitzades per tal que, si és
el cas, siguin aprovades pel Consell, una vegada complimentat
el tràmit d’audiència.  

e) Sotmetre a la consideració del Consell de la Sindicatura,
amb la tramesa prèvia al síndic major, les actuacions a dur a
terme en relació amb el seu àmbit d’actuació, per  incloure-les
en el programa anual.

f) Elevar al síndic major les propostes de directrius tècniques
específiques de les actuacions que tenguin assignades, amb la
finalitat que siguin sotmeses a la consideració del Consell.  

g) Aprovar el pla de treball de les actuacions que tenguin
assignades.   

h) Aprovar les propostes que li formulin les unitats de
fiscalització que en  depenen.

i) Promoure les despeses que siguin necessàries per al
funcionament dels serveis que en depenen.  

j) Promoure la instrucció d’expedients disciplinaris del
personal al seu servei. 

k) Les altres funcions que els encomani el Consell de la
Sindicatura o el síndic major, que puguin correspondre’ls
d’acord amb el que disposa la Llei 4/2004, de 2 d’abril, i el
present Reglament.   

Article 50

Pèrdua de la condició de síndic

1. Els síndics en perden la condició per les causes següents: 
a) Acabament del mandat.
b) Renúncia.
c) Incapacitat o inhabilitació declarada per sentència ferma.
d) Incompatibilitat sobrevinguda o incompliment dels seus

deures, apreciats pel Ple del Parlament per majoria de tres
cinquenes parts dels seus membres. 
2. Són qualificats com a incompliment dels deures del càrrec de
síndic qualsevol dels fets següents:

a) La no assistència, sense causa justificada, a dues reunions
consecutives del Consell de la Sindicatura o a tres alternes en sis
convocatòries consecutives.

b) No guardar el degut secret sobre les deliberacions del
Consell, el sentit del vot dels síndics o sobre les actuacions
relatives als informes de fiscalització abans d’aprovar-los i
fer-los públics. 

c) Incórrer en alguna de les causes per les quals hauria de
cessar en el seu càrrec o en alguna causa d’incompatibilitat o
abstenció sense haver-ho comunicat.       
3. En els casos a) i b) de l’apartat primer, el síndic continua en
l’exercici de les seves funcions fins que hagi pres possessió qui
l’hagi de succeir. En el supòsit d) del mateix apartat són
preceptius l’audiència de la persona interessada i l’informe del
Consell de la Sindicatura, amb caràcter previ a l’adopció de
l’acord per part del Parlament.  

Capítol IV
Síndic major

Article 51
Designació i mandat del síndic major

1. El síndic major és nomenat pel president de la comunitat
autònoma, d’entre els síndics elegits pel Parlament,  i a proposta
del Consell de la Sindicatura.
2. El nomenament és efectiu des de la data de la presa de
possessió, un cop publicat el decret corresponent en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
3. El període de mandat del síndic major és de tres anys, i pot
ser reelegit. Durant l’exercici del càrrec ha de desenvolupar les
seves funcions amb plena independència i només pot ser
remogut del càrrec per alguna de les causes que determinen la
pèrdua de la condició de síndic. La renúncia al càrrec, que s’ha
de presentar davant el Consell de la Sindicatura, no implica
necessàriament la renúncia al càrrec de síndic.  
4. En cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre supòsit
en què així pertoqui per disposició legal, el síndic major serà
substituït, temporalment, pel síndic de major antiguitat; en cas
d’igualtat, pel de major edat. 

S’ha de procedir d’igual forma en el cas que el síndic major
perdi la condició de síndic per causa diferent de l’acabament del
període de durada del seu mandat. En aquest supòsit, el dia hàbil
següent a la data de pressa de possessió del nou síndic que
substitueixi a aquell que exercia de síndic major s’ha de celebrar
un consell extraordinari que ha de tenir com a punt únic de
l’ordre del dia l’elecció del síndic major. En aquest supòsit, qui
resulti elegit serà nomenat pel temps que manqui per complir el
període de tres anys per al qual fou designat qui va produir la
vacant.
5. En el cas que el cessament del síndic major es produeixi per
esgotament del període de durada del seu mandat, ha de
continuar en funcions fins que es produeixi el nomenament del
nou síndic major, sempre que continuï exercint la condició de
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síndic, o en resulti reelegit. A l’endemà hàbil següent del
cessament del síndic major o a la presa de possessió dels nous
membres de la Sindicatura de Comptes, s’ha de celebrar un
consell extraordinari, que ha de tenir com a punt únic de l’ordre
del dia l’elecció de síndic major. 
6. Si el cessament es produeix per l’esgotament de la durada del
seu mandat i no és reelegit com a síndic, el substituirà el síndic
de major antiguitat; en cas d’igualtat, el substituirà el de major
edat. L’endemà de la data de la pressa de possessió dels nous
membres de la Sindicatura de Comptes s’ha de celebrar un
consell extraordinari per a l’elecció de síndic major. 
7. El síndic major de la Sindicatura de Comptes n’exerceix la
representació i té el tractament d’Honorable Senyor.    
8. El síndic major gaudeix d’independència i inamovibilitat i es
troba subjecte a les causes d’abstenció i recusació que li
corresponen com a síndic.

Article 52
Atribucions del síndic major

1. El síndic major exerceix la representació de la Sindicatura de
Comptes davant qualsevol instància o institució, i li correspon
exercir les funcions següents:

a) Convocar i presidir el Consell, dirigir-ne les deliberacions
i decidir amb el vot de qualitat els empats que es puguin
produir. 

b) Fixar l’ordre del dia de les reunions del Consell.
c) Coordinar les tasques que han de desenvolupar els

síndics, d’acord amb les àrees en les quals s’hagi organitzat la
Sindicatura i amb el programa d’actuacions aprovat pel Consell.

d) Autoritzar, amb la serva firma, els informes, les memòries
o qualsevol altre document que s’hagi de trametre al Parlament,
a òrgans de govern del sector públic de les Illes Balears o al
Tribunal de Comptes.

e) Comparèixer davant la comissió parlamentària competent
en matèria d’Hisenda i Pressuposts per exposar tots els
aclariments i les dades que siguin necessaris en relació amb els
informes, les memòries o els dictàmens; i, en tot cas, pot estar
acompanyat pel síndic que hagi dirigit les actuacions i pel
personal de la Sindicatura que estimi convenient. 

f) Exercir la direcció superior del personal al servei de la
Sindicatura i resoldre els procediments d’accés a la funció
pública i els de provisió de llocs de treball; i li correspon, així
mateix, l’exercici de la potestat disciplinària, llevat de la
destitució o separació del servei i l’acomiadament, que són
competència del Consell de la Sindicatura.  

g) SolAlicitar l’adscripció temporal en comissió de serveis de
funcionaris que pertanyen a altres administracions públiques. 

h) Exercir la inspecció superior dels serveis propis de la
Sindicatura de Comptes i  assegurar-ne la coordinació, l’eficàcia
i el bon funcionament, i adoptar-ne les mesures que en cada
moment consideri necessàries.   

i) Contractar les obres, els béns, els serveis, els
subministraments, i altres prestacions necessàries per al
funcionament de la Sindicatura, que no siguin de caràcter
plurianual ni superin la quantia de 50.000 euros.

j) Autoritzar i disposar despeses, reconèixer obligacions i
ordenar pagaments, com també autoritzar els documents
pressupostaris d’ingressos i despeses. 

k) Vetllar per la correcta execució dels acords del Consell.
l) Comunicar al president del Parlament de les Illes Balears,

amb dos mesos d’antelació, l’acabament del període per al qual
es nomenaren els síndics.

m) Visar les certificacions dels acords del Consell que
expedeixi el secretari general. 

n) Assabentar el Parlament de les Illes Balears dels acords
adoptats pel Consell, relatius a incompatibilitats o
responsabilitats en què puguin haver incorregut els síndics.

o) Qualsevol altre assumpte no atribuït expressament a altres
òrgans de la Sindicatura, i li correspon resoldre sobre aquells
assumptes que, essent competència del Consell, s’hagin de
resoldre per motius d’urgència i no en permetin la convocatòria,
al qual s’ha de donar compte en la primera reunió que dugui a
terme, perquè els ratifiqui. 

p) Les altres funcions que li corresponguin en virtut de la
Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, o que li delegui el Consell.
2. El síndic major podrà encomanar a un altre síndic o al
secretari general l’exercici de les competències d’execució
pressupostària, les relatives al personal, excepte la contractació
laboral i les funcions que li corresponen com a òrgan de
contractació, i n’ha de donar compte al Consell en la primera
reunió que se celebri. 

Capítol V
Secretaria General

Article 53
Nomenament i cessament del secretari general

1. El secretari general, que té la consideració d’alt càrrec, és
nomenat pel Consell de la Sindicatura, entre els qui, comptant
amb titulació universitària superior, tenguin competència i
experiència reconegudes en la matèria pròpia de les seves
funcions o similars. Un cop publicada la designació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, la presa de possessió s’ha
de formalitzar davant el síndic major.
2. Disposar-ne el cessament correspon igualment al Consell, i
la renovació d’aquest no implica el cessament automàtic del
secretari general. 

Article 54
Règim del secretari general

1. El secretari general, que ha de guardar el degut sigil respecte
dels assumptes que conegui per raó del seu càrrec, està sotmès
al mateix règim d’incompatibilitats i causes d’abstenció i
recusació establertes per als síndics. 
2. El nomenament com a secretari general implica, si és el cas,
passar a la situació de serveis especials o equivalent en la
carrera o cos de procedència.
3. En cas d’absència, vacant o malaltia, el secretari general ha
de ser substituït  pel síndic de menor antiguitat o, en cas
d’igualtat, pel de menor edat. 
4. El secretari general té el tractament d’IlAlustríssim Senyor. 

Article 55
Funcions del secretari general 

1. La Secretaria General de la Sindicatura de Comptes, amb
dependència orgànica del síndic major, és l’òrgan d’assistència
tècnica i administrativa a la resta d’òrgans de la Sindicatura, i
també la dipositària de la fe pública dels seus acords i de les
seves resolucions.   
2. Correspon a la Secretaria General l’exercici de les funcions
de direcció dels serveis administratius de la Sindicatura,
organitzar-ne i coordinar-ne el funcionament, i, a més
d’aquelles que li assigni o delegui el síndic major o el Consell,
exerceix específicament les atribucions següents: 

2.A. Com a secretari del Consell
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a) Prestar assessorament al Consell i als altres òrgans de la
Sindicatura.

b) Preparar i cursar l’ordre del dia de les reunions, d’acord
amb les instruccions del síndic major. 

c) Assistir, amb veu i sense vot, a les reunions.
d) Redactar les actes i dur a terme les actuacions necessàries

per fer efectius els acords del Consell. 
e) Autoritzar, amb la seva firma, els certificats que expedeixi

la Sindicatura. 
f) Redactar el projecte de memòria anual.
2.B. Són atribucions del secretari general quant al règim

interior dels serveis:
a) Dirigir els serveis de registre, arxiu, biblioteca i

documentació.
b) Custodiar la documentació de la Sindicatura de Comptes.
c) Gestionar el Registre de Rendició de Comptes.
d) Proposar, planificar i dirigir els projectes i la implantació

dels sistemes informàtics i tecnològics.
e) Vigilar el manteniment adequat de les dependències i

instalAlacions, del mobiliari i dels equips.     
2.C. Com a cap directe del personal li corresponen les

següents atribucions:
a) Elaborar les propostes de relació de llocs de treball, les

bases de les convocatòries per a la selecció de personal i les de
provisió de llocs de treball.  

b) Instruir i custodiar els expedients de personal. 
c) Disposar la distribució del personal d’administració i

serveis.
d) Vetllar pel compliment de les obligacions del personal al

servei de la Sindicatura i instruir, si és el cas, els corresponents
expedients disciplinaris.

e) Planificar la formació del personal i supervisar l’execució
dels plans corresponents. 

2.D. Com a responsable de la gestió
economicopressupostària li correspon:

a) Elaborar l’avantprojecte de pressupost, i també la
liquidació.

b) Tenir al seu càrrec la comptabilitat i la gestió
economicopressupostària de la Sindicatura.

c) Tramitar els expedients de contractació.
d) Elaborar i mantenir actualitzat l’inventari dels béns de la

Sindicatura.
e) Retre comptes cada mes al Consell de la Sindicatura de

l’estat d’execució del pressupost.

TÍTOL IV
PERSONAL AL SERVEI DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

Capítol I
Règim jurídic

Article 56
Règim jurídic

1. La Sindicatura de Comptes ha de disposar del personal que
sigui necessari per al desenvolupament de les funcions que té
legalment atribuïdes.
2. El personal al servei de la Sindicatura  estarà constituït per
totes les persones que s’hi vinculin mitjançant una relació de
serveis professionals i retribuïts amb càrrec a les assignacions
pressupostàries destinades a aquest efecte.
3. El personal al servei de la Sindicatura es regeix pel que
disposen la Llei 4/2004, de 2 d’abril, i el present Reglament; en
allò que no s’hi preveu, li és aplicable el règim establert amb

caràcter general per al personal al servei de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Capítol II
Règim d’organització i de personal

Article 57
Àrees funcionals

1. La Sindicatura de Comptes, als efectes d’exercir les
competències que té atribuïdes, s’estructura en àrees funcionals
d’auditoria.
2. El contingut de cada àrea es determinarà atenent criteris
tècnics i d’organització, mitjançant acord del Consell de la
Sindicatura. 

Article 58
Caps d’àrea

1. Cada àrea funcional tendrà un cap d’àrea d’auditoria que
dirigirà, coordinarà i supervisarà els treballs que s’han de
desenvolupar, sota l’autoritat superior del síndic corresponent.
2. Els llocs de cap d’àrea funcional s’han de proveir entre
funcionaris públics que pertanyin a cossos o escales de
característiques adequades, d’acord amb el que estableixi la
relació de lloc de treball.
3. Mentre ocupin aquests llocs, els funcionaris queden en la
seva administració i cos o escala d’origen en situació de serveis
especials, sense que la prestació de serveis a la Sindicatura
impliqui, per si mateixa, la integració als cossos de personal
d’aquesta.
4. Els caps d’àrea, un cop acabada la seva vinculació amb la
Sindicatura, s’han de reintegrar, en la seva administració, al cos
o escala d’origen.

Article 59
Personal de la Sindicatura

El personal de la Sindicatura de Comptes està integrat per:
a) Funcionaris: de carrera o interins.
b) Personal eventual.
c) Personal laboral, en les seves diferents modalitats.

Article 60
Funcionaris de carrera

Els funcionaris de carrera són els que, en virtut de
nomenament legal, desenvolupen els serveis de caràcter
permanent que figuren a la corresponent relació de llocs de
treball, i reben retribucions fixes amb càrrec a les assignacions
pressupostàries.

Article 61
Classes de funcionaris de carrera

1. Els funcionaris de carrera de la Sindicatura de Comptes
s’agrupen en cossos generals d’administració i cossos especials
de caràcter facultatiu.
2. Correspon als funcionaris dels cossos generals
d’administració el compliment de funcions administratives,
siguin de gestió, execució, control o intervenció administrativa,
organització, registre i conservació de documents, maneig
d’equips informàtics i, en general, tasques encomanades als
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serveis generals de la Sindicatura, i de suport i assistència als
serveis d’auditoria.
3. Els funcionaris dels cossos especials fan les funcions de
fiscalització pròpies de cada una de les àrees d’auditoria.

Article 62
Cossos generals

Els funcionaris dels cossos generals d’administració se
subdivideixen en:

Titulats superiors: grup A
Titulats mitjans: grup B
Administratius: grup C
Auxiliars: grup D
Subalterns: grup E

Article 63
Cossos especials

Els funcionaris dels cossos especials se subdivideixen en:
Auditors: grup A
Ajudants d’auditoria: grup B

Article 64
Funcions dels cossos especials

Les funcions dels cossos especials són les següents:
a) Recopilar i ordenar, d’acord amb les instruccions dels

caps d’àrea d’auditoria, els informes, estudis, documents i estats
que s’hagin de conèixer per a un millor desenvolupament del
treball

b) Analitzar i revisar, d’acord amb els criteris establerts per
la Sindicatura, els comptes, els estats financers, el control intern
i l’organització, i els aspectes relatius a eficàcia i eficiència dels
centres, dels organismes i de les dependències que siguin
objecte de control.

c) Elevar als caps d’àrea les conclusions i els resultats
obtinguts en l’exercici de les seves funcions.

d) ColAlaborar amb els caps d’àrea en la planificació i
l’organització del treball encomanat a l’equip.

e) Formular les propostes i els suggeriments que considerin
oportuns per a un millor desenvolupament del treball.

f) Realitzar les tasques administratives derivades del
desenvolupament de les seves funcions.

g) Qualssevol altres que els encomanin els caps d’àrea i que
tenguin relació amb les tasques esmentades.

Article 65
Funcionaris interins

1. Són funcionaris interins els qui, amb caràcter provisional i en
virtut de nomenament per raó de necessitat urgent, ocupen llocs
de treball vacants o no ocupats; aquests llocs, dotats
pressupostàriament i reservats a funcionaris de carrera, es poden
cobrir interinament fins que es proveeixin de forma definitiva.
2. El funcionari interí ha de cessar quan la plaça que ocupa sigui
coberta per un funcionari de carrera, o bé quan ho acordi l’òrgan
competent de la Sindicatura de Comptes perquè no són
necessaris els seus serveis; aquest cessament no donarà lloc a
cap tipus d’indemnització.

Article 66

Personal eventual

1. El personal eventual és el que, en virtut de nomenament i
amb caràcter no permanent, ocupa un lloc de treball
expressament qualificat en la relació de llocs de treball com a
lloc de confiança o d’assessorament especial. En cap cas, aquest
personal no podrà ocupar llocs reservats a funcionaris de
carrera.
2. El Consell de la Sindicatura determinarà, si és el cas, el
nombre de llocs de treball que, amb aquestes característiques i
retribucions, pot ocupar el personal eventual.
3. El nomenament i el cessament d’aquest personal seran
lliures, i correspondran al síndic major. En el nomenament no
ha de constar cap termini de prestació dels serveis que
s’encomanin. El cessament serà automàtic, en el cas que cessi
el síndic major; aquest cessament no donarà lloc a cap tipus
d’indemnització.

Article 67
Personal laboral

1. Es considera personal laboral el que manté una relació
contractual d’aquesta naturalesa, formalitzada sempre per escrit.
La relació existent entre aquest personal i la Sindicatura de
Comptes es regirà pel que disposa l’Estatut dels treballadors i
les normes complementàries que siguin d’aplicació.
2. El síndic major, per iniciativa pròpia o a proposta d’un síndic
o del secretari general, podrà autoritzar la contractació de
personal subjecte a la legislació laboral, dins els crèdits
pressupostaris destinats a aquest efecte.
3. Solament es podrà contractar personal en règim laboral amb
caràcter fix en el cas de provisió de llocs de treball de caràcter
permanent, sempre que els dits llocs així s’hagin catalogat a la
relació de llocs de treball, i amb càrrec als crèdits pressupostaris
assignats a aquest efecte.

Article 68
Comissió d’experts

La Sindicatura de Comptes podrà comissionar experts que
tenguin la titulació adequada, ja siguin funcionaris o no, amb la
finalitat d’inspeccionar, revisar o comprovar documentació,
llibres, metàlAlic, valors, béns i existències dels ens sotmesos a
fiscalització o dels beneficiaris de subvencions públiques.

Article 69
Procediments d’incorporació als cossos generals

1. El personal dels cossos generals d’administració serà
seleccionat bé pels sistemes d’oposició o concurs-oposició
lliures, bé mitjançant concurs específic de mèrits o lliure
designació entre funcionaris, d’acord amb el que estableixi la
relació de llocs de treball. 
2. Els funcionaris incorporats mitjançant concurs s’integraran
dins el personal al servei de la Sindicatura, en el cos que
pertoqui, i romandran en situació d’excedència voluntària en el
seu cos d’origen.

Article 70
Procediments d’incorporació als cossos especials
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1. Els auditors i els ajudants d’auditoria seran seleccionats bé
pels sistemes d’oposició o concurs-oposició lliures, amb un
període de pràctiques de nou mesos de durada, bé mitjançant
concurs específic de mèrits entre funcionaris, d’acord amb el
que estableixi la relació de llocs de treball.
2. En l’oposició i en la fase d’oposició del concurs-oposició,
s’hauran de superar les proves sobre dret, organització,
comptabilitat, auditoria i economia que estableixin les bases de
les convocatòries. En el concurs de mèrits i en la fase de
concurs del concurs-oposició es valoraran, entre d’altres,
l’experiència en tasques d’auditoria i intervenció o en gestió
economicofinancera, tant en el sector públic com en el privat, la
possessió de títols acadèmics i els cursos realitzats.
3. En el cas d’ingrés per concurs específic de mèrits, el
funcionari s’integrarà dins el personal al servei de la
Sindicatura, en el cos que pertoqui, i romandrà en situació
d’excedència voluntària en el seu cos d’origen.

Article 71
Relació de llocs de treball i oferta d’ocupació

1. El Consell de la Sindicatura ha d’aprovar una relació de
llocs de treball permanents, que n’ha d’incloure la denominació
i les característiques essencials, les retribucions i els requisits
per proveir-los, inclòs el nivell de coneixements de llengua
catalana que els correspongui, essent aquest nivell, com a
mínim, el mateix establert amb caràcter general per al personal
al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La relació de llocs de treball ha d’establir l’adscripció a
personal funcionari, eventual o laboral; en el cas del personal
funcionari ha d’especificar el sistema de provisió, el nivell en
què es classifica i les retribucions complementàries.

La relació de llocs de treball serà pública i s’haurà de
publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, alhora que
s’haurà de comunicar a la comissió competent en matèria
d’Hisenda i Pressuposts.
2. Els pressuposts anuals de la Sindicatura han de fixar el
nombre de dotacions que constitueixen els llocs de treball de
cada cos, els del personal eventual i els del personal laboral.
Els llocs de treball dotats pressupostàriament que no puguin ser
coberts amb el personal existent a la Sindicatura en
constitueixen l’oferta pública d’ocupació.

TÍTOL V
RÈGIM COMPTABLE I PRESSUPOSTARI

Capítol I
Règim comptable i patrimonial

Article 72
Règim comptable i patrimonial

1. La Sindicatura de Comptes està subjecta al règim de
comptabilitat pública, que s’ha d’establir de forma independent
i segregada de la pròpia del Parlament.
2. La Sindicatura assumeix les seves competències i facultats
sobre els béns i drets que tengui adscrits, se li adscriguin o
adquireixi per qualsevol títol. La titularitat d’aquests béns i drets
és, en tot cas, de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 73
Règim de contractació 

El règim de contractació de la Sindicatura de Comptes és
exercit pels seus propis òrgans, d’acord amb la legislació
reguladora dels contractes de les administracions públiques.

Article 74
Procediment de fiscalització interna

1. La fiscalització interna dels actes de contingut econòmic de
la Sindicatura serà exercida per un funcionari de la Sindicatura
designat pel Consell d’entre els qui tenguin  titulació superior.
2. Las discrepàncies que puguin sorgir en l’exercici de la
fiscalització interna han de ser resoltes pel Consell de la
Sindicatura, de forma executiva.  
 

Capítol II
Règim pressupostari

Article 75
Pressupost propi 

La Sindicatura de Comptes ha d’elaborar i aprovar el seu
projecte de pressupost.

Article 76
Aprovació i tramitació del pressupost 

1. Correspon a la Secretaria General la redacció de
l’avantprojecte de pressupost, el qual s’acompanyarà d’una
memòria explicativa i de la plantilla de personal.
2. El síndic major ho sotmetrà a la consideració del Consell de
la Sindicatura. 
3. Un cop aprovat es trametrà al Govern de les Illes Balears, als
efectes que l’incorporin, com a secció independent, en el
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Article 77
Execució del pressupost

1. L’execució d’aquest pressupost, després de la seva aprovació
pel Parlament de les Illes Balears, correspon als òrgans de la
mateixa Sindicatura.
2. El primer mes de cada trimestre, la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts ha de lliurar en ferm, de forma automàtica i per
quartes parts, les dotacions pressupostàries de la Sindicatura de
Comptes.     

Article 78
Procediment d’execució pressupostària

1. Correspon al síndic major ordenar les despeses i els
pagaments d’acord amb els crèdits del pressupost aprovat.
2. La Secretaria General ha de retre comptes mensualment al
Consell de la Sindicatura i l’ha d’informar de l’estat d’execució
del pressupost.  
3. El síndic major podrà acordar, dins dels límits fixats pel
Consell de la Sindicatura, el lliurament de quantitats a justificar
a la Secretaria General, per a despeses de quantia reduïda. La
Secretaria General ha de retre comptes, i justificar els
pagaments efectuats amb càrrec a aquestes quantitats, dins la
informació a què es refereix el punt anterior.  
4. L’execució del pressupost que impliqui qualsevol
modificació pressupostària és  competència del Consell de la
Sindicatura. Trimestralment, la Sindicatura ha de comunicar al
Parlament les modificacions de crèdit del pressupost.
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Article 79
Liquidació del pressupost

1. L’examen dels comptes de la Sindicatura correspon a la
comissió competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears. 
2. Abans del 31 de març de cada any, i un cop aprovada pel
Consell de la Sindicatura, es trametrà a aquesta Comissió la
liquidació del pressupost, dividida en dues parts:

a) Quadre demostratiu dels crèdits autoritzats en l’estat de
despeses i de les modificacions i dels acords en virtut dels quals
s’hagin realitzades.

b) Liquidació de l’estat de despeses.
3. Amb la liquidació, presentada de la forma que s’ha expressat,
s’ha de trametre la memòria anual d’activitats corresponent a
l’any anterior. 
4. L’elaboració del compte general de la Sindicatura de
Comptes correspon a la Secretaria General amb la colAlaboració
del funcionari que realitzi les funcions de fiscalització interna.

TÍTOL VI 
RELACIONS INSTITUCIONALS

Article 80
Relacions amb el Parlament de les Illes Balears

1. Les relacions de la Sindicatura de Comptes amb el
Parlament de les Illes Balears s’han de produir a través de la
comissió competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts.
2. Els síndics hauran de comparèixer davant de qualssevol dels
òrgans del Parlament totes les vegades que siguin requerits per
informar dels assumptes que els solAlicitin.

Article 81
Relacions amb l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears

Les relacions de la Sindicatura de Comptes amb
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
s’han de dur a terme mitjançant el conseller competent en
matèria d’Hisenda i Pressuposts.

Article 82
Relacions amb els altres subjectes integrants del sector
públic de les Illes Balears

Les relacions amb els altres subjectes integrants del sector
públic de les Illes Balears s’han de canalitzar a través de l’òrgan
que n’exerceixi la representació, d’acord amb la normativa que
sigui aplicable.

Article 83
Relacions amb el Tribunal de Comptes

La Sindicatura de Comptes ha de canalitzar, a través del
síndic major, les relacions amb el Tribunal de Comptes, d’acord
amb el que preveu la normativa que el regula.

Disposició addicional primera
Procediment administratiu

1. En matèria de procediment i forma dels actes i de les
disposicions dels òrgans de la Sindicatura de Comptes no

adoptats en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora, com
també en el cas de recursos contra aquests, són aplicables, en
defecte del que disposen la Llei 4/2004, de 2 d’abril, i el present
Reglament de règim interior, les disposicions de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i també les de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
2. Els acords i les resolucions no adoptats en exercici de funció
fiscalitzadora:

a) Si són dictats per òrgans diferents del Consell seran
susceptibles de recurs d’alçada davant aquest.

b) Si són dictats pel Consell exhaureixen la via
administrativa i són susceptibles de recurs contenciós
administratiu.
3. Correspon a la Sindicatura de Comptes l’execució dels seus
propis actes, que durà a terme amb la colAlaboració, si era
necessària, de l’Administració de la comunitat autònoma.
4. La resolució dels procediments de revisió d’ofici i del recurs
extraordinari de revisió correspon al Consell de la Sindicatura.

Disposició addicional segona
Dret supletori en matèria fiscalitzadora i consultiva

En l’exercici de les funcions de fiscalització i consultiva, la
Sindicatura de Comptes es regeix, amb caràcter supletori al que
disposa la Llei 4/2004, de 2 d’abril, i el present Reglament, per
les disposicions contingudes en les lleis que regulen el Tribunal
de Comptes i la seva organització i funcionament.

Disposició addicional tercera
Segell de la Sindicatura de Comptes

La Sindicatura ha d’utilitzar el segell en les seves
actuacions, i com a signe d’identitat corporativa l’escut de les
Illes Balears, descrit a la Llei 7/1984, de 21 de novembre, amb
la llegenda “Scribania Compotorum” emmarcada en la forma
que figura a l’antic segell dels Oydors de Comptes, els
antecedents del qual es conserven a l’Arxiu del Regne de
Mallorca. El disseny d’aquest així com el de l’original
s’adjunten com a annex a aquest Reglament.

Disposició transitòria única
Règim transitori de personal

Els funcionaris que, a l’entrada en vigor del present
Reglament, ocupin els llocs de treball de caps d’àrea d’auditoria
es podran integrar en el cos d’auditors d’acord amb el
procediment i condicions establerts mitjançant acord del Consell
de la Sindicatura.

Disposició derogatòria
Derogació

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que estableix aquest Reglament de
règim interior.

Disposició final
Entrada en vigor

Aquest reglament entra en vigor l’endemà d’haver-lo
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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A la seu del Parlament, a 26 d'abril del 2005.
El secretari:
Diego M. Guasch i Díaz.
El president:
Vicent Tur i Torres.

ANNEX

Segell de la Sindicatura de Comptes

Segell dels Oydors de
Comptes

3. TEXTOS EN
TRAMITAC IÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 de maig del 2005, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 3760/05, de voluntats anticipades.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de 15 dies, que comptarà des del dia següent al de
la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Socials, esmenes al projecte esmentat,

el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini
finalitzarà dia 31 de maig d'enguany.

Palma, a 11 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

CERTIFICA que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 15 d'abril
del 2005, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

41. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de
voluntats anticipades.

A proposta de la consellera de Salut i Consum, el Consell de
Govern adopta l'acord següent:

"Aprovar el Projecte de llei de les voluntats anticipades i que
es trameti al Parlament de les Illes Balears -juntament amb la
memòria i els antecedents- perquè es tramiti com a projecte de
llei."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 15 d'abril del 2005.

La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)

PROJECTE DE LLEI DE VOLUNTATS
ANTICIPADES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El títol I de la Constitució espanyola, dedicat als drets i als
deures fonamentals, a l’article 10 estableix —entre d’altres— la
dignitat de la persona com a fonament de l’ordre públic i de la
pau social. I entre els principis rectors de la política social
(capítol tercer), a l’article 43, reconeix el dret a la protecció de
la salut.

L’article 10, apartats 14 i 23, de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears atribueix a la comunitat autònoma la competència
exclusiva en matèria de sanitat i de conservació, modificació i
desenvolupament del dret civil de la comunitat autònoma,
respectivament. En virtut d’aquesta competència s’aprovà la
Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears. La secció
7a del capítol III, del títol I —relatiu als drets i als deures dels
ciutadans en l’àmbit sanitari— està dedicada al dret a
manifestar les voluntats anticipadament, i el seu article 18
regula de manera genèrica les voluntats anticipades.

Amb aquesta llei es pretén regular —ara sí de manera
detallada— l’exercici d’aquest dret a manifestar quina és la
voluntat del subjecte quan es troba en una situació en què està
impossibilitat de manifestar-la. Precisament, per tot això, s’ha
de destacar que l’eficàcia del document  queda condicionada
que, arribat el moment, l’atorgant no pugui expressar la seva
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voluntat; ja que, si pot fer-ho, la seva voluntat manifesta
prevaldrà sobre les instruccions prèvies que pugui contenir el
document.

El Conveni per a la protecció dels drets humans i la dignitat
de l’ésser humà respecte de les aplicacions de la biologia i la
medicina —subscrit a Oviedo el 4 d’abril de 1997 i que entrà en
vigor l’1 de gener de 2000— estableix expressament la
possibilitat que qualsevol persona expressi els seus desigs amb
anterioritat a una intervenció mèdica en el cas que, arribat el
moment, no estigui en situació d’expressar la seva voluntat.
Aquesta declaració de voluntat vital anticipada es configura
com un instrument ampli en el qual es poden contenir tant les
instruccions expresses que el pacient determini per a una
situació en què estigui privat de la seva capacitat de decidir (la
qual cosa s’anomena testament vital), com altres possibilitats,
com ara les seves opcions personals davant determinades
situacions vitals (anomenada comunament història de valors),
la designació d’altres persones que duguin a terme la seva
voluntat i també la seva decisió expressa respecte d’altres
matèries com la donació dels òrgans en el cas de defunció.

Indiscutiblement, es consideraran no donades les
instruccions contràries a l’ordenament jurídic. En aquest sentit,
interessa ressaltar que la norma no empara de cap manera
l’eutanàsia activa i directa. La Conselleria de Salut i Consum ha
de regular el procediment per garantir que es compleixin les
instruccions donades, i a més ha d’habilitar els recursos
suficients quan algun facultatiu declari la seva objecció de
consciència.

És important ressaltar que, per exercir el dret a formalitzar
una declaració de voluntat vital anticipada, aquesta llei
possibilita aquest exercici a qualsevol persona major d’edat amb
plena capacitat d’obrar, ja que s’entén que la voluntat
manifestada té tal transcendència que excedeix el camp
patrimonial. Per això no es considera oportú donar als menors
d’edat emancipats la possibilitat de fer aquesta classe de
declaracions —de la mateixa manera que, encara que estiguin
assimilats als majors d’edat pel que fa a la capacitat patrimonial,
estan privats de la possibilitat d’exercir el dret de sufragi, actiu
o passiu.

La formalització del document amb què es plasma aquella
voluntat o aquelles instruccions prèvies s’ha de fer davant un
notari, davant la persona encarregada del Registre de voluntats
anticipades o davant tres testimonis. En aquest darrer supòsit,
s’exigeix només que siguin majors d’edat i que coneguin la
persona atorgant, però no s’estableixen prohibicions a
determinades persones per raó de parentiu o de vincle
matrimonial, ja que s’entén que a causa de la naturalesa de la
declaració de voluntat segurament es faria davant les persones
amb qui es té un vincle afectiu major —que és una condició que
es pot presumir habitualment dels parents i dels propparents.

Els destinataris de la voluntat manifestada són els centres
mèdics i els professionals que han d’atendre la persona atorgant
en el moment en què hagin de prescriure o efectuar els actes
recollits en aquestes instruccions i altres persones que s’hi
puguin veure afectades per raó de la seva professió.

L’article 7 de la llei regula la possible modificació,
substitució o revocació del document atorgat, actes per als quals
s’exigeixen els mateixos requisits de capacitat que per al seu
atorgament.

La norma estableix l’obligatorietat de la inscripció en el
Registre de voluntats anticipades de les Illes Balears, que es
crea a tal efecte. Amb aquesta fórmula s’ha perseguit garantir
l’efectivitat d’aquesta declaració fent-la accessible als
responsables de l’atenció sanitària, que en podrien prescindir si
no coneguessin que s’ha efectuat tal declaració.

En aquest registre —que ha de funcionar d’acord amb els
principis de confidencialitat i de connexió amb el Registre
nacional d’instruccions prèvies, creat per l’article 11.5 de la Llei
41/2002, de 14 de novembre, i amb el de donants d’òrgans—
s’han d’inscriure els documents d’atorgament, modificació,
substitució i aquells pels quals es deixa sense efecte el
document de voluntats anticipades. Per la seva funció, és
necessari establir els mecanismes que permetin consultar aquest
registre a tot el personal sanitari responsable de l’atenció
sanitària de qualsevol persona que es trobi en una situació que
li impedeixi prendre decisions per ella mateixa en qualsevol
moment.

Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, aquesta llei
estableix un sistema d’accés i comunicació d’aquests
documents, de manera que la seva existència es pugui detectar
amb facilitat i eficàcia. 

En la disposició derogatòria única, es deroga l’article 18 de
la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, que
regulava de manera escarida la declaració de voluntats
anticipades

Per últim, en la disposició final segona, es preveu ampliar el
termini general de vacatio legis: atesa la necessitat que la
Conselleria de Salut i Consum organitzi i posi en funcionament
el Registre de voluntats anticipades i es pugui fer la campanya
de divulgació de la figura s’entén convenient establir un període
de tres mesos des de la publicació de la norma fins al
començament de la seva vigència.

Article 1
Concepte de voluntats anticipades

A efectes d’aquesta llei les voluntats anticipades
consisteixen en una declaració de voluntat unilateral emesa
lliurement per un subjecte major d'edat i amb capacitat d'obrar
plena, i que indica l'abast de les actuacions mèdiques o d'altres
que siguin procedents, previstes per aquesta llei, només en els
casos en què concorrin circumstàncies que no li permetin
expressar la seva voluntat.

Article 2
Contingut

Les voluntats anticipades podran contenir:

a) La manifestació  dels seus objectius vitals i els seus
valors personals.

b) Les indicacions sobre com tenir cura de la seva salut
donant instruccions sobre tractaments terapèutics que es volen
rebre o evitar, inclosos els de caràcter experimental.
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c) Les instruccions  perquè, en un supòsit de situació crítica
i irreversible respecte de la vida, s'eviti el patiment amb mesures
terapèutiques adequades, encara que aquestes duguin implícit
l’escurçament del procés vital i que no es perllongui la vida
artificialment ni s'endarrereixi el procés natural de la mort
mitjançant tractaments desproporcionats.

d) La decisió sobre el destí dels seus òrgans després de la
defunció per a fins terapèutics i d'investigació. En aquest
supòsit, no es requereix autorització de cap classe per a
l'extracció i la utilització dels òrgans donats.

e) La designació de la persona o de les  persones que
representin l’atorgant en els termes d'aquesta llei.

f) La decisió sobre la incineració, la inhumació o altre destí
del cos després de la defunció.

Article 3
Requisits 

1. Les voluntats anticipades hauran de constar per escrit.

2. El document de voluntats anticipades ha de portar el nom i els
llinatges, el número del DNI o d’un document d’identitat
equivalent i la data de l’atorgament. Aquest document es pot
formalitzar:

a) Davant notari.
b) Davant la persona encarregada del Registre de voluntats

anticipades.
c) Davant tres testimonis.

Els testimonis a què es refereix el paràgraf anterior han de
ser majors d’edat i amb capacitat d’obrar plena i han de
conèixer l’atorgant.

3. Aquest document s’ha d’inscriure en el Registre de voluntats
anticipades i, en el seu cas, en el Registre de donants d’òrgans.
La inscripció s’ha d’efectuar a petició de l’atorgant o dels
testimonis, amb el seu consentiment, que es presumeix excepte
en cas d’indicació contrària. En el supòsit que el document sigui
autoritzat per un notari, aquest ha de solAlicitar la inscripció en
la forma i en els terminis que s’estableixin reglamentàriament.

Article 4
Destinataris 

Són destinataris de les voluntats anticipades els hospitals, les
clíniques, els centres de salut, els dispensaris, els metges, o
altres persones o organismes als quals correspongui complir la
voluntat anticipada que es manifesta.

Article 5
Representants 

L’atorgant pot designar un o diversos representants
simultanis o successius perquè siguin els interlocutors vàlids a
l'hora de dur a terme la voluntat continguda en el document.

La representació atorgada a favor del cònjuge o de la parella
estable o de fet queda sense efecte per la interposició d’una
demanda de nulAlitat, de separació matrimonial o de divorci, o
pel cessament de la convivència.

Article 6
Compliment de les instruccions

La Conselleria de Salut i Consum ha de regular el
procediment adequat perquè es garanteixi el compliment de les
instruccions donades per l’atorgant. En aquest sentit, en el cas
que contra el compliment de les instruccions es manifestàs
l'objecció de consciència de qualque facultatiu, la Conselleria ha
de posar els recursos suficients per atendre la voluntat
manifestada.

Es tendran per no posades les instruccions contràries a
l'ordenament jurídic o que resultin absolutament contraindicades
per a la patologia de l'atorgant. 

L'incompliment de les instruccions s’ha de motivar i s’ha
d’anotar en la història clínica del pacient.

Article 7
Canvis 

Les voluntats anticipades es poden modificar, substituir o
deixar sense efecte en qualsevol moment, sempre que l'atorgant
conservi la seva capacitat, en els termes de l’article 3.

Article 8
Registre de voluntats anticipades

1. Es crea el Registre de voluntats anticipades, dependent de la
Conselleria de Salut i Consum, que funciona d’acord amb els
principis de confidencialitat i de connexió amb el Registre
nacional d’intencions prèvies i els de donants d’òrgans. 

2. Els establiments sanitaris han de poder accedir al Registre de
voluntats anticipades en qualsevol moment i la Conselleria de
Salut i Consum n’ha d’organitzar el funcionament de
conformitat amb aquesta exigència de connexió permanent.

Disposició derogatòria

Per la present llei es deroga l’article 18 de la Llei 5/2003, de
4 d’abril, de salut de les Illes Balears, i qualsevol altra norma
que contravengui l’exposat en aquesta llei. 

Disposició final primera

S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta llei.

Disposició final segona

Aquesta llei entra en vigor als tres mesos d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
El president:
Jaume Matas i Palou.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació
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RGE núm. 3739/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a exposició de la Llonja. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 3744/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a nivell C de català de Laura Estaràs Ferragut.
(Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3745/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a concurs restringit a GESMA. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 3765/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost de la Targeta nadó. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3766/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Targetes nadó concedides. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3767/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
solAlicituds de la Targeta nadó. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3768/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
concertació del cicle formatiu de grau mitjà a La Salle. (Mesa
d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3769/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
concertació d'educació infantil al Sagrat Cor. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 3770/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures per escolaritzar alumnes absentistes. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 3819/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal de la Conselleria de Treball i Formació. (Mesa d'11
de maig del 2005).

RGE núm. 3820/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal de la Conselleria de Treball i Formació. (Mesa d'11
de maig del 2005).

RGE núm. 3821/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de l'IBATUR en activitats esportives i culturals.
(Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3822/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de l'IBATUR en fires turístiques. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 3823/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

despeses superiors a 12.000 i de l'IBATUR. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 3824/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses justificatives dels convenis del 2004. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 3825/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consorci "Emprenen". (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3826/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions econòmiques de les conselleries al consorci
"Emprenen". (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3827/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
sistemes per a la connexió tecnològica entre àrees de salut.
(Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3828/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferència de sanitat. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3829/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres als
quiròfans de Can Misses. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3830/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions per estalvi farmacèutic. (Mesa d'11 de maig del
2005).

RGE núm. 3831/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions per estalvi farmacèutic (II). (Mesa d'11 de maig
del 2005).

RGE núm. 3832/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissions
de farmàcia del CISNS. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3833/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi
farmacèutic. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3834/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
places d'atenció primària. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3835/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de
despesa farmacèutica. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3836/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prioritat a
les llistes d'espera. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3935/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
cautelars sobre Majorica. (Mesa d'11 de maig del 2005).



3280 BOPIB núm. 86 -  13 de maig del 2005

RGE núm. 3936/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a demanda
als responsables de Majorica. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3937/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
racionalització d'arrendaments. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3938/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners
per millorar la normativa en seguretat i salut en el treball.
(Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3939/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millorar
la normativa en seguretat i salut en el treball. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 3940/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millorar
la normativa en formació en salut laboral. (Mesa d'11 de maig
del 2005).

RGE núm. 3941/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en publicitat i propaganda a la COPE. (Mesa d'11 de maig del
2005).

RGE núm. 3942/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en publicitat i propaganda a la SER. (Mesa d'11 de maig del
2005).

RGE núm. 3943/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en publicitat i propaganda a l'ONDA CERO. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 3944/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en publicitat i propaganda a RNE. (Mesa d'11 de maig del
2005).

RGE núm. 3945/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en publicitat i propaganda a KISS FM. (Mesa d'11 de maig del
2005).

RGE núm. 3946/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en publicitat i propaganda a la CADENA DIAL. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 3947/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en publicitat i propaganda a RÀDIO BALEAR. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 3948/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
per promocionar IBE Ràdio. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3949/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncia
276/04. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3950/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners
transferits al Consell Insular d'Eivissa i Formentera. (Mesa
d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3951/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners
transferits al Consell Insular de Menorca. (Mesa d'11 de maig
del 2005).

RGE núm. 3952/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners
transferits al Consell Insular de Mallorca. (Mesa d'11 de maig
del 2005).

RGE núm. 3953/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut de
Recerca sobre el Turisme. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3954/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes en
el turisme o en l'esport-base de l'equip ciclista. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 3972/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicituds de subvenció de
l'Ajuntament de Santa Margalida. (Mesa d'11 de maig del
2005).

RGE núm. 3973/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicituds de subvenció de
l'Ajuntament de Manacor. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3974/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicituds de subvenció de
l'Ajuntament d'Inca. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3975/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicituds de subvenció de
l'Ajuntament de Binissalem. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3976/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicituds de subvenció de
l'Ajuntament de Llucmajor. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3977/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicituds de subvenció de
l'Ajuntament de Formentera. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3978/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicituds de subvenció de
l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja. (Mesa d'11 de maig del
2005).

RGE núm. 3979/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicituds de subvenció de
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l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. (Mesa d'11 de maig
del 2005).

RGE núm. 3980/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicituds de subvenció de
l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. (Mesa d'11 de maig
del 2005).

RGE núm. 3981/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicituds de subvenció de
l'Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu. (Mesa d'11 de maig del
2005).

RGE núm. 3982/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicituds de subvenció de
l'Ajuntament d'Eivissa. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3983/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a mostra de races autòctones. (Mesa
d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3984/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Arxiu del Regne de Mallorca. (Mesa
d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3985/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Centre de tecnificació esportiva de
Calvià. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3986/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Centre de tecnificació esportiva de
Calvià. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3988/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a menjador CP Elionor Bosch. (Mesa
d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 4009/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a projecte de la carretera Eivissa-
Aeroport. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 4010/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a projecte de la carretera Eivissa-Sant
Antoni. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 4011/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a projecte de la carretera Eivissa-Sant
Antoni. (Mesa d'11 de maig del 2005).

Palma, a 11 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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Si l'exposició de la Llonja hagués estat del Quixot, el
Govern l'hauria desmuntat amb motiu de la visita dels prínceps?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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.

Té Laura Estaràs i Ferragut, seleccionada per cobrir una
plaça de coordinadora d'infermeria i prevenció de
drogodependències a GESMA, el nivell C de català que s'incloïa
a la convocatòria com a perfil dels candidats?

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 escrita.

Com justifica el Govern que en un concurs restringit
convocat per GESMA per proveir una plaça de coordinador
d'infermeria i prevenció de drogodependències s'estableixi, com
a perfil, tenir diversos postgraus, sense que es valorin postgraus
específics en matèria de toxicomanies i drogodependències?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost de la Targeta nadó anunciada per la
consellera de Presidència i Esports?
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Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes targetes nadó s'han concedit?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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.

Quantes solAlicituds de la Targeta nadó ha rebut la
Conselleria de Presidència i Esports?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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 motiu de concertar dues unitats de cicle formatiu
de grau mitjà al colAlegi La Salle de Palma?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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 motiu de concertar una unitat més d'educació
infantil al colAlegi Sagrat Cor de Palma?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

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.

Quines mesures adoptà la Conselleria d'Educació per tal
d'escolaritzar alumnes absentistes?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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 de persones que tenen el seu lloc de feina
a la Conselleria de Treball i Formació i al SOIB, vinculades per
qualsevol tipus de contractes, funcionaris, laborals, per projectes
d'inversió, per obra i servei, etc., a data 30 de març del 2005?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre de persones que tenen el seu lloc de feina
a la Conselleria de Treball i Formació i al SOIB, vinculades per
qualsevol tipus de contractes, funcionaris, laborals, per projectes
d'inversió, per obra i servei, etc., a data 30 de maig del 2005?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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.
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Quin és el cost econòmic de la participació de l'IBATUR en
cadascuna de les activitats i dels esdeveniments esportius i
culturals realitzats el 2004?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Joana M Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost econòmic realitzat per l'IBATUR per la seva
participació a cadascuna de les fires turístiques el 2004?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Joana M Barceló i Martí.

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.

Quina és la relació de despeses superiors a 12.000 euros
realitzades per l'IBATUR el 2004?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Joana M Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses justificatives dels convenis
fets el 2004 per l'IBATUR, per cadascuna de les entitats i
institucions?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Joana M Barceló i Martí.

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.

Quines són les actuacions que justifiquen la constitució del
consorci Eivissa i Formentera "Emprenen"?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Joana M Barceló i Martí.

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.

Quina quantitat econòmica aporta cadascuna de les
conselleries del Govern de les Illes Balears al consorci Eivissa
i Formentera "Emprenen"?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Joana M Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants d'especialistes dels 250 anunciats i a quins hospitals
o centres s'han incorporat per tal de posar en marxa el Pla de
sistemes per a la connexió tecnològica entre àrees de salut?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Des de la perspectiva que dóna el temps, considera la
consellera de Salut i Consum que fou bona la transferència de
sanitat a les Illes Balears, quant a la dotació econòmica?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera la consellera de Salut i Consum que aquest any es
podran començar les obres als quiròfans de Can Misses?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de metges, del total que es van adherir al pla, han
rebut gratificació, atenció primària, per estalvi farmacèutic
distribuït per illes?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de metges, del total de metges d'atenció primària que
es van adherir al pla, han rebut gratificació, atenció primària,
per estalvi farmacèutic distribuït per illes?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quantes comissions de farmàcia del CISNS ha estat
convocat el/la representant de la Conselleria de Salut i Consum
de les Illes Balears des d'abril del 2002? A quantes ha assistit?
Especificau-ne les dates.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comparació entre el perfil prescriptor dels metges que van
seguir el pla incentivat d'estalvi farmacèutic ui els que no ho
van fer.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A 30 d'abril, quantes de metges d'atenció primària s'han
incorporat amb nova plaça de les 67 previstes per a l'any 2005?
Indicau-ne el lloc de creació.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora la consellera de Salut i Consum l'augment de
despesa farmacèutica del març del 2005?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines instruccions i mesures ha pres la Conselleria de Salut
i Consum per fer complir el mandat del Parlament de les Illes
Balears de maig del 2004 que va aprovar que la prioritat a les
llistes d'espera fos la gravetat de la malaltia i no el temps
d'espera?

Palma, a 3 de maig del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures cautelars ha pres o prendrà el Govern de les
Illes Balears sobre l'empresa Majorica en relació amb la
investigació per blanqueig de diners?

Palma, a 5 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears demandar els
responsables de l'empresa Majoria en relació amb els diferents
incompliments del protocol signat per evitar que la producció
sortís fora de Mallorca?

Palma, a 5 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té algun pla el Govern de les Illes Balears per racionalitzar
tots els arrendaments que realitza per instalAlar els seus serveis?

Palma, a 5 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants diners ha gastat el Govern de les Illes Balears a
millorar la normativa en seguretat i salut en el treball?

Palma, a 5 de maig del 2005.
El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears a millorar la normativa
en seguretat i salut en el treball?

Palma, a 5 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears a millorar la normativa
en formació en salut laboral i en polítiques preventives?

Palma, a 5 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de diners ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional a la COPE
durant l'any 2004?

Palma, a 5 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de diners ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional a la SER durant
l'any 2004?

Palma, a 5 de maig del 2005.
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El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de diners ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional a l'ONDA
CERO durant l'any 2004?

Palma, a 5 de maig 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 diners ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional a RNE durant
l'any 2004?

Palma, a 5 de maig 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 diners ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional a KISS FM
durant l'any 2004?

Palma, a 5 de maig 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 diners ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional a CADENA
DIAL durant l'any 2004?

Palma, a 5 de maig 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 diners ha gastat el Govern de les Illes
Balears en publicitat i propaganda institucional a RÀDIO
BALEAR durant l'any 2004?

Palma, a 5 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de diners ha gastat el Govern de les Illes
Balears per promocionar IB3 Ràdio?

Palma, a 5 de maig 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.

Per quins motius ha estat denunciat el Govern de les Illes
Balears en APPA 376/04 Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Manacor?

Palma, a 5 de maig 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.

Quina quantitat de diners ha transferit el Govern de les Illes
Balears, per qualsevol concepte, al Consell Insular d'Eivissa i
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Formentera l'any 2004? Especificau-ne els conceptes i les
partides.

Palma, a 5 de maig 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 quantitat de diners ha transferit el Govern de les Illes
Balears, per qualsevol concepte, al Consell Insular de Menorca
l'any 2004? Especificau-ne els conceptes i les partides.

Palma, a 5 de maig 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.

Quina quantitat de diners ha transferit el Govern de les Illes
Balears, per qualsevol concepte, al Consell Insular de Mallorca
l'any 2004? Especificau-ne els conceptes i les partides.

Palma, a 5 de maig 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quina forma es pensa materialitzar l'anunciat Institut de
Recerca sobre el Turisme?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

Ha pogut detectar efectes positius sobre la demanda turística
o sobre el foment de l'esport-base després de la importantíssima
despesa en l'equip ciclista d'elit?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 EXT,
18/02/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de
subvenció presentà l'Ajuntament de Santa Margalida?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 EXT,
18/02/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de
subvenció presentà l'Ajuntament de Manacor?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 EXT,
18/02/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de
subvenció presentà l'Ajuntament d'Inca?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 EXT,
18/02/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de
subvenció presentà l'Ajuntament de Binissalem?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 EXT,
18/02/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de
subvenció presentà l'Ajuntament de Llucmajor?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del

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

D'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 EXT,
18/02/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de
subvenció presentà l'Ajuntament de Formentera?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

D'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 EXT,
18/02/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de
subvenció presentà l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 EXT,
18/02/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de
subvenció presentà l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

D'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 EXT,
18/02/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de
subvenció presentà l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

D'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 EXT,
18/02/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de
subvenció presentà l'Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 EXT,
18/02/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de
subvenció presentà l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del

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

Quina colAlaboració ha aportat la Conselleria d'Agricultura,
directament o a través d'una empresa pública, a la Mostra de
races autòctones a celebrar a Ciutadella de Menorca?

Palma, a 6 de maig del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina previsió de reforma de l'edifici de l'Arxiu del Regne
de Mallorca té la Conselleria d'Educació i Cultura?

Palma, a 6 de maig del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina valoració fa el president del Govern del projecte de
Centre de Tecnificació Esportiva de Calvià? Quina opinió li
mereixen les previsions de dimensions i l'emplaçament? El
considera dimensionat? És necessari que s'ubiqui a sòl rústic?
És necessari fer-hi un camp de golf? És necessari fer-hi una
residència de cent places? És necessari incloure-hi una
superfície comercial?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

Segons informacions periodístiques, el Centre de
Tecnificació Esportiva de Calvià inclouria una superfície
comercial. Com justifica el conseller de Comerç aquest
equipament en sòl rústic?
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Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quina fórmula de gestió adoptarà la Conselleria d'Educació
i Cultura per al menjador del CP Elionor Bosch de Santa
Margalida, per al proper curs escolar?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fa comptes, aquest govern, de renunciar al projecte
d'autovia Eivissa-Aeroport? Pena, aquest govern, que hi ha
alternatives per millorar els actuals traçats, sense haver d'ocupar
més territori? En cas afirmatiu, estarien disposats a desviar una
part significativa del cost total del conveni a un pla potent de
forment del transport colAlectiu? Per què no s'aturen els
processos d'expropiació del projecte d'autovia Eivissa-Aeroport
fins que no es resolgui el tema del nou conveni?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fa comptes, aquest govern, de renunciar al projecte
d'autovia Eivissa-Sant Antoni? Pena, aquest govern, que hi ha
alternatives per millorar els actuals traçats, sense haver d'ocupar
més territori? En cas afirmatiu, estarien disposats a desviar una
part significativa del cost total del conveni a un pla potent de
forment del transport colAlectiu? Per què no s'aturen els
processos d'expropiació del projecte d'autovia Eivissa-Sant
Antoni fins que no es resolgui el tema del nou conveni?

Palma, a 6 de maig del 2005.

La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es pensa continuar endavant amb el túnel previst al projecte
de la carretera Eivissa-Sant Antoni?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4059/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a balanç
de la Fira de la Ciència. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 4060/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores de
l'ampliació del servei d'hemodiàlisi a Can Misses. (Mesa d'11
de maig del 2005).

RGE núm. 4061/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
de població a l'atenció primària. (Mesa d'11 de maig del
2005).

RGE núm. 4062/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció de productes de les Illes Balears a centres educatius
de Menorca. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 4063/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de
l'ocupació de la temporada baixa. (Mesa d'11 de maig del
2005).

RGE núm. 4064/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a congrés d'agents de viatges italians a Menorca. (Mesa d'11
de maig del 2005).

RGE núm. 4065/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compliment del protocol de Majorica. (Mesa d'11 de maig del
2005).

RGE núm. 4066/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compliment de seguiment de Majorica. (Mesa d'11 de maig
del 2005).
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RGE núm. 4067/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recolAlocació dels treballadors de Majorica. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 4068/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a accions per impedir la desaparició de Majorica. (Mesa d'11
de maig del 2005).

RGE núm. 4070/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a pacte per l'ocupació, la cohesió social i
l'economia productiva. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 4073/05, 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 d'11 de maig del 2005).

Palma, a 11 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.

Quin balanç fa el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació
de la Fira de la Ciència celebrada recentment?

Palma, a 10 de maig del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

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 millores aportarà l'ampliació del servei d'hemodiàlisi
a l'Hospital de Can Misses?

Palma, a 10 de maig del 2005.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha adoptat la Conselleria de Salut i Consum
davant l'increment de població a atenció primària?

Palma, a 10 de maig del 2005.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina acollida tenen les actuacions de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca en la promoció de productes de les nostres
illes als centres educatius de Menorca?

Palma, a 10 de maig del 2005.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el conseller de Turisme l'ocupació hotelera
d'aquesta temporada baixa?

Palma, a 10 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.

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.

Quins resultats espera obtenir la Conselleria de Turisme del
Congrés d'Agents de Viatges italians que se celebra a Menorca?

Palma, a 10 de maig del 2005.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.
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Confirma el conseller de Comerç, Indústria i Energia que
s'està complint el protocol referent a Majorica signat entre el
Govern, l'empresa, els sindicats i l'ajuntament?

Palma, a 11 de maig del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Confirma el conseller de Comerç, Indústria i Energia que la
comissió de seguiment de Majorica està constituïda i manté
reunions periòdiques?

Palma, a 11 de maig del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines accions ha realitzat la Conselleria de Treball amb
l'objectiu d'aconseguir la recolAlocació dels treballadors i de les
treballadores de Majorica que s'han vist obligats a deixar
l'empresa?

Palma, a 11 de maig del 2005.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què pensa fer per impedir la desaparició de Perlas Majorica
a Mallorca?

Palma, a 11 de maig del 2005.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

Quan pensa el Govern que es podrà signar un pacte per
l'ocupació, la cohesió social i l'economia productiva entre
l'administració autonòmica i els agents socials?

Palma, a 11 de maig del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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.

Pensa el Sr. Conseller que és funció de la Conselleria
d'Educació fer propaganda, entre l'alumnat, d'un determinat
espectacle organitzat per una empresa privada?

Palma, a 11 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. 3723/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a cessament de l'editora d'informatius d'IB3-Ràdio,
Araceli Bosch, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de maig del 2005).

RGE núm. 3742/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a presència de l'oposició a IB3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de maig del
2005).

RGE núm. 3811/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disculpes
de la Sra. Directora d'EPRTIB, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de maig del 2005).

RGE núm. 3812/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reglament del Consell d'Administració, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de maig del
2005).
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RGE núm. 3813/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pluralitat
dels informatius d'IB3, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de maig del 2005).

RGE núm. 3814/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres a
la seu d'IB3 a Menorca, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de maig del 2005).

RGE núm. 3862/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abast de la reciprocitat en la recepció dels canals de televisió,
a contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 5 de maig del 2005).

RGE núm. 3863/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
subscrit per l'assoliment de la recepció recíproca dels canals
de televisió autonòmica, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de maig del 2005).

RGE núm. 3864/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
objectius del conveni signat en matèria de programació
infantil, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de maig del 2005).

RGE núm. 3865/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
models lingüístics dels informatius d'IB3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de maig del
2005).

RGE núm. 3866/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cronograma per a l'entrada en funcionament dels estudis
d'IB3TV a Menorca, Eivissa i Formentera, a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de maig del
2005).

RGE núm. 3867/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a valoració de l'inici de les emissions dels informatius d'IB3,
a contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 5 de maig del 2005).

Palma, a 5 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 a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Per quin motiu ha cessat l'editora d'informatius d'IBA-Ràdio,
Araceli Bosch?

Palma, a 20 d'abril del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Es donarà algun paper a l'oposició en els informatius d'IB3
o es limitaran, com va passar el primer dia, a parlar del Govern
i del PP?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Pensa disculpar-se la Sra. Directora de l'EPRTIB per la carta
enviada al Consell d'Administració?

Palma, a 5 de maig del 2005.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
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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 a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Sota quins criteris la Sra. Directora de l'EPRTIB considera
que elaborar el Reglament del Consell d'Administració és funció
seva?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Com valora la pluralitat de les notícies emeses en els
informatius d'IB3?

Palma, a 5 de maig del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Podria explicar la Sra. Directora de l'EPRTIB per què es
varen iniciar les obres a la seu de Menorca d'IB3, sense disposar
dels corresponents permisos?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quin és l'abast de la reciprocitat pel que fa a l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears en el marc del conveni
subscrit entre la CAIB i la Generalitat de Catalunya per a
l'assoliment de la recepció dels respectius canals de televisió?

Palma, a 5 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 a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quins són els compromisos adquirits tant per l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears com per la Generalitat de
Catalunya en el marc del conveni subscrit entre la CAIB i la
Generalitat de Catalunya per a l'assoliment de la recepció
recíproca dels canals de televisió autonòmica?

Palma, a 5 de maig del 2005.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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 a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quins objectius es persegueixen amb el Protocol signat entre
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, la Conselleria
de Presidència i Esports i els tres consells insulars en matèria de
programació infantil?

Palma, a 5 de maig del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

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 a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
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Quina valoració fa la Direcció General del model lingüístic
que es fa servir als informatius d'IB3?

Palma, a 5 de maig del 2005.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quin és el cronograma per a l'entrada en funcionament dels
estudis d'IB3 TV a Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, a 5 de maig del 2005.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

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 a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Com valora la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears l'inici de les emissions dels
informatius d'IB3?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

Ordre de Publicació

RGE núm. 3771/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
patronat de la Fundació contra la violència de gènere, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa d'11
de maig del 2005).

RGE núm. 3772/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats previstes pel patronat de la Fundació contra la
violència de gènere, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3773/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats realitzades pel patronat de la Fundació contra la
violència de gènere, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3774/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polseres a maltractadors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3775/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
les polseres a maltractadors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3776/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
efectivitat de les polseres a maltractadors, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig del
2005).

RGE núm. 3777/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
implementació del programa Alter, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3778/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recursos destinats al programa Alter, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3779/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
educadors que intervenen en el programa Alter, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig
del 2005).

RGE núm. 3780/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis signats per implementar el programa Alter, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa d'11
de maig del 2005).

RGE núm. 3816/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de
l'agència balear de l'aigua i la qualitat ambiental, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 3817/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conciliació de la vida laboral i familiar, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3818/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació del Ministeri de Treball a la construcció d'escoles
infantils o guarderies, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3843/05, de l'Hble. Sr. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte
per a l'ocupació, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3844/05, de l'Hble. Sr. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'ocupació, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).
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RGE núm. 3845/05, de l'Hble. Sr. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords
amb entitats locals, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3846/05, de l'Hble. Sr. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació dels acords signats amb entitats locals, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig
del 2005).

RGE núm. 3847/05, de l'Hble. Sr. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte
local d'ocupació vigent, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3848/05, de l'Hble. Sr. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
del Fons Social Europeu, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3925/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Pla de reestructuració de la indústria perlera, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3926/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a aprovació del Pla de reestructuració de la indústria perlera,
a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 3927/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reforç i impuls al sector perler, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3928/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a aportació econòmica al Pla de reestructuració de la
indústria perlera, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3929/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de feina que es crearan amb el Pla de reestructuració
de la indústria perlera, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3930/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nombre de llocs de feina que es crearan amb el Pla de
reestructuració de la indústria perlera, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3931/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a plans, actuacions o programes de Majoria, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3932/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a representants de la comissió de seguiment, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3933/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reunions de la comissió de seguiment de Majoria, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3934/05, de l'Hble. Sr. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comissió de seguiment de la producció de Majorica, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa d'11 de maig
del 2005).

RGE núm. 3955/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3956/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió del
Pla sociosanitari, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3957/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió de
GESMA, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3958/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grups de
feina per activar el Pla sociosanitari, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3959/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del
Pla sociosanitari del 2001, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3960/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Eurorregió
de referència, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3961/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assignacions pressupostàries a l'Eurorregió, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa d'11 de
maig del 2005).

RGE núm. 3962/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a foment dels
factors culturals de l'Eurorregió, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa d'11 de maig del
2005).

RGE núm. 3963/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a coordinació
d'activitats de l'Eurorregió, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3964/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eix de la
prosperitat, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3965/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies de
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política social en el marc de l'Eurorregió, a contestar davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa d'11 de maig del
2005).

RGE núm. 3966/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IMEDOC,
a contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3967/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a distribució
de la renda a les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3968/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa a
les Illes Balears, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3969/05, de l'Hble. Sr. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de
pobresa detectada pels experts, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3987/05, de l'Hble. Sr. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a menjador CP Elionor Bosch, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa d'11
de maig del 2005).

Palma, a 11 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quin és el motiu pel qual no s'ha reunit el patronat de la
Fundació contra la violència de gènere?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quines activitats té previst realitzar la Fundació contra la
violència de gènere?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:

Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quines activitats, anunciades als mitjans de comunicació, es
duen a terme per part de la Fundació contra la violència de
gènere?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quantes polseres s'han distribuït a maltractadors per part de
la Fundació contra la violència de gènere?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quin ha estat el cost d'aquestes polseres que s'han distribuït
a maltractadors per part de la Fundació contra la violència de
gènere?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
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Quina és l'efectivitat de les polseres per a maltractadors que
s'han distribuït per part de la Fundació contra la violència de
gènere?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quins són els resultats de la implementació del programa
Alter de la Direcció Generals de Menors i Família?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quins recursos destina la Conselleria de Presidència i
Esports al programa Alter?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quants d'educadors de la Direcció Generals de Menors
intervenen en les actuacions del programa Alter?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Amb quins ajuntaments ha signat convenis la Conselleria de
Presidència i Esports per tal d'implementar el programa Alter?

Palma, a 3 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot explicar el Sr. Conseller de Medi Ambient com es
justifica el fet que la creació de l'agència balear de l'aigua i la
qualitat ambiental pugui suposar un augment de 4 alts càrrecs
quan a l'explicació que es donà al debat de la Llei de
pressuposts això havia de suposar un estalvi de recursos per part
del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 5 de maig del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quina és la intenció de la consellera de Presidència dins
l'objectiu de conciliació de la vida laboral i familiar, construcció
de guarderies o escoles infantils?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quina és l'aportació del Ministeri de Treball i Assumptes
Socials per a la construcció d'escoles infantils o guarderies?
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Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

En quin moment de tramitació i quines propostes
documentades ha fet el Govern de les Illes Balears per signar un
pacte per a l'ocupació de les Illes Balears?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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

En quin moment de tramitació i quines propostes
documentades ha fet el Govern per redactar i aprovar el Pla
d'ocupació de les Illes Balears?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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

Quines actuacions ha fet el Govern de les Illes Balears per
tal que els acords signats amb entitats locals el 17 de novembre
del 2004 s'executin?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 conseller de Treball i Formació del

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Per què el Govern de les Illes ha demanat la modificació
dels acords signats amb entitats locals el 17 de novembre del
2004 per tal de substituir la paraula "pacte" per la paraula "pla"?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de l'únic
pacte local d'ocupació vigent en aquest moment a les Illes
Balears que és el signat a Menorca i impulsat pel Consell
Insular de Menorca, i quin encaix té en la política general de la
conselleria?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears d'aquesta
situació: a quasi dos anys de legislatura encara no s'ha iniciat
una veritable negociació per arribar a un acord que permeti
l'aprovació d'un pacte per a l'ocupació a les Illes Balears, tenint
en compte que aquest és un acords imprescindible segons la
política europea per acollir-se a les ajudes del Fons Social
Europeu i un document bàsic per impulsar l'economia
productiva i la qualitat del treball a les nostres illes?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 oral davant la Comissió
d'Economia.
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S'ha redactat el Pla de reestructuració de la indústria perlera?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa la conselleria aprovar el Pla de reestructuració
de la indústria perlera?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines accions preveu el Pla destinades a reforçar i impulsar
el sector perler?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació econòmica es destina al Pla de
reestructuració de la indústria perlera?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

En el Pla de reestructuració de la indústria perlera es preveu
la creació de nous llocs de feia?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el supòsit que el Pla de reestructuració de la indústria
perlera prevegi la creació de llocs de feina, quin nombre de llocs
plantejar crear?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins plans, actuacions o programes s'ha inclòs l'empresa
Perlas Majorica?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius no s'han nomenat els representants a la
comissió de seguiment de Majorica?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius no es reuneix la comissió de seguiment de
Majorica?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius no es reuneix la comissió de seguiment de
la producció de Majorica?

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Quan tendrà elaborat la consellera de Presidència el Pla
sociosanitari?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Quina inversió econòmica faran en el Pla sociosanitari?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Quina valoració en fan des de GESMA de la gestió
sociosanitària d'aquest organisme?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

A quines conclusions han arribat els grups de feina creats
per activar el Pla sociosanitari de les Illes Balears?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Per quins motius varen retirar el Pla sociosanitari aprovat el
2001 i en funcionament durant un any?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

Quina és l'eurorregió de referència per al Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern de les Illes Balears que són suficients les
assignacions pressupostàries aportades pel seu govern per fer
front als reptes que es deriven de l'Eurorregió?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fomentarà el Govern de les Illes Balears els factors
netament culturals, com ara l'existència d'uns nexos comuns -
llengua, història- en una franja important de l'Eurorregió?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa coordinar les activitats que es poden articular en
el marc de l'Eurorregió amb altres entitats dependents del
Govern de les Illes Balears, com ara el Centre Balears-Europa?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es pot encaixar l'anomenat Eix de la prosperitat
(Madrid, Múrcia, País Valencià i Illes Balears) dins
l'Eurorregió?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:

Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines línies de política social es pensen estimular en el
marc de l'Eurorregió, per part de les Illes Balears?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com queda el projecte d'IMEDOC en l'estratègia del Govern
de les Illes Balears?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 oral davant comissió.

Té el Govern de les Illes Balears dades recents i solvents
sobre la distribució de la renda a la nostra comunitat?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 oral davant comissió.

S'han publicat estudis recents (Fundació BBVA) sobre
l'evolució de la pobresa a les Illes Balears en els quals s'apunta
l'existència d'un increment de pobres a la nostra comunitat,
pensa el Govern de les Illes Balears perllongar aquests treballs
per detectar punts dèbils?
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Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 oral davant comissió.

Quines mesures pensa posar en marxa el Govern de les Illes
Balears per afrontar aquesta situació de pobresa que han detectat
alguns experts?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Comparteix el conseller de Treball les opinions expressades
pel batlle de Santa Margalida, on deia que denunciar el treball
en negre és "una ficada de pota"?

Palma, a 5 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3849/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a cas Blanca Iglesias de la Iglesia, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (Mesa d'11 de maig del 2005).

RGE núm. 3970/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aprovació del pla de reestructuració de la indústria
perlera, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
d'Economia (Mesa d'11 de maig del 2005).

Palma, a 11 de maig del 12005.
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 PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals.

El fet que una funcionària pública pugui haver falsificat un
títol universitari per accedir a un lloc de feina de l'administració,
a més de frau de llei, podria suposar també una pèrdua de
confiança de la ciutadania en l'administració i en les institucions
públiques.

L'Administració pública i especialment el Govern han de
defensar la tasca dels funcionaris i del personal al servei de
l'administració i han de posar tot el seu interès a evitar qualsevol
sospita d'ilAlegalitat per demostrar que casos com el de Blanca
Iglesias de la Iglesia són excepcionals fins el conjunt de
treballadors del sector públic.

És per això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a personar-se com a acusació particular en la causa
contra Blanca Iglesias de la Iglesia, treballadora de l'IBANAT,
per la presumpta falsificació d'un títol universitari.

Palma, a 4 de maig del 2005.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

El novembre del 2003 s'aprovà una Proposició no de llei en
el Ple del Parlament referida a la crisi de l'empresa Perlas
Majorica. El quart punt de la proposició acordava l'elaboració,
juntament amb el sector, d'un pla estratègic del sector, en el qual
s'adoptarien mesures que asseguressin la modernització i la
competitivitat del sector.

Han passat 19 mesos des que s'aprovà aquest punt i el
Govern assumí aquest compromís.

La situació cada vegada és més preocupant, les notícies
referides a l'empresa Perlas Majorica sobre un possible delicte
fiscal i la incertesa que provoca aquesta investigació, obliguen
que el compromís assumit pel Govern es compleixi el més aviat
possible.

La crisi del sector ha suposat la pèrdua de molts llocs de
feina, coincidint aquesta crisi amb el creixement de la demanda
d'articles i la seva presència a la societat, per la qual cosa és
necessari que el Pla permeti que una activitat tan important a
Mallorca no desapareixi, el capital humà, la preparació i el
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coneixement són capital imprescindible, aquests elements
existeixen, si es demostra interès per reorientar la indústria, no
té per què disminuir o desaparèixer.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
redactar conjuntament amb el sector perler el Pla de
reestructuració de la indústria perlera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govarn a aprovar
el Pla de reestructuració de la indústria perlera en un termini
màxim de tres mesos.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el Pla als grups parlamentaris, per al seu coneixement.

Palma, a 6 de maig del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el ple RGE núm. 2758/05. 

Conformement amb l'article 158.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i amb els criteris per a la inclusió
de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple en
l'ordre del dia de les sessions plenàries ordinàries, adoptats per
la Mesa i la Junta de Portaveus en sessió de dia 10 de setembre
del 2003 (publicats en el BOPIB núm. 11, de 26 d'octubre del
2003), la pregunta de referència presentada pel diputat Hble. Sr.
Vident Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Mesa sectorial del sector lacti boví (BOPIB núm. 85, de 6 de
maig d'enguany), i no inclosa a l'ordre del dia de la sessió
plenària de dia 10 de maig del 2005, queda decaiguda.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Aval del Grup Parlamentari Popular per a la Proposició de

llei RGE núm. 2766/05. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de maig del 2005, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 3874/05, presentat pel Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el qual comunica el seu aval a la proposició de llei de
referència, presentada pel Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, relativa a mesures específiques per a les illes
d'Eivissa i Formentera en matèria d'ordenació territorial,
urbanisme i turisme (BOPIB núm. 81, de 8 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Correcció tècnica a la Llei 2/2005, de 22 de març, de

comercialització d'estades turístiques a habitatges, publicada
al BOPIB núm. 80, d'1 d'abril del 2005. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de maig del 2005, havent tengut coneixement de l'existència
d'algunes incorreccions tècniques a l'exposició de motius i als
títols de la llei de referència, aprovada pel Ple del Parlament dia
15 de març d'enguany, acorda de publicar les modificacions
següents:

A l'apartat III, segon paràgraf de l'exposició de motius, al
començament de la segona frase, allà on diu "Es realitza ...", hi
ha de dir "En el títol III es realitza ...".

A l'apartat III, tercer paràgraf de l'exposició de motius, allà
on diu "Títol III", hi ha de dir "Títol IV".

En acabar l'exposició de motius i abans de l'article 1, hi ha
de dir "Títol I".

Allà on diu "Títol I. Subjectes ...", hi ha de dir "Títol II.
Dels subjectes ...".

Allà on diu "Títol II", hi ha de dir "Títol III".

Allà on diu "Títol III", hi ha de dir "Títol IV".

A la disposició transitòria segona, allà on diu "... i sancions;
i normativa de desenvolupament, ...", hi ha de dir "... i sancions,
i normativa de desenvolupament, ...".

A la seu del Parlament, 11 de maig del 2005.
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cànaves.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 85.

- Pàg. 3244. Correcció d'errates.

La correcció d'errates feta al BOPIB núm. 63, ha de ser com
segueix:
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Maria Rosa Puig i Oliver, secretària del Consell de Govern
de les Illes Balears, en funcions

La secretària del Consell de Govern (en funcions)
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