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K) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3511/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, relativa a mesures financeres i crèdits per a energies renovables. 3338
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Bartomeu Beltran. 3339
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O) A la Pregunta RGE núm. 6580/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a calendari d'execució
del Pla d'infraestructures educatives. 3339

P) A la Pregunta RGE núm. 6581/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a inversions al Pla
d'infraestructures educatives. 3339

Q) A la Pregunta RGE núm. 6582/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a municipis d'ubicació
d'escoles del Pla d'infraestructures educatives. 3339

R) A la Pregunta RGE núm. 6659/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a nombre d'alumnes
als centres educatius d'infantil, primària i secundària. 3339

S) A la Pregunta RGE núm. 6703/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a funcions de l'"eje de la
prosperidad". 3339

T) A la Pregunta RGE núm. 6832/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a projecte d'Enciclopèdia
de Menorca. 3339

U) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6873/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, relativa a responsabilitat de la declaració de zona de gran afluència turística. 3339

V) A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6869/04 i 6870/04, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relatives a Marratxí com a municipi de gran afluència turística i a centres comercials de Marratxí,
respectivament. 3340

X) A la Pregunta RGE núm. 6918/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a combatre ludopaties amb
els ingressos de Lototrot i Promotrot. 3340

Y) A la Pregunta RGE núm. 7105/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a bitllets d'avió amb destí
a Madrid. 3340

Z) A la Pregunta RGE núm. 7501/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a transferència al
Consell d'Eivissa per promoció turística. 3341

AA) A la Pregunta RGE núm. 8206/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina S. Rado i Ferrando, relativa a I Congrés anual sobre
fracàs escolar. 3341

AB) A la Pregunta RGE núm. 8515/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a elecció dels tribunals
avaluadors dels coneixements de llengua catalana. 3341

AC) A la Pregunta RGE núm. 8550/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a oferta de places
escolars als centres públics per al curs 2004/05. 3341

AD) A la Pregunta RGE núm. 8557/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a places ocupades
als centres concertats per al curs 2004/05. 3341

AE) A la Pregunta RGE núm. 8561/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a obres als centres
educatius. 3341

AF) A la Pregunta RGE núm. 8618/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a criteris de selecció dels
centres educatius. 3342

AG) A la Pregunta RGE núm. 8621/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a percentatge de PC per
alumne. 3342

AH) A la Pregunta RGE núm. 8621/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a manteniment dels
equips informàtics. 3342

AI) A la Pregunta RGE núm. 8683/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a convenis per a escoles
de música. 3342

AJ) A la Pregunta RGE núm. 8827/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a entrada de productes de
les Illes als Estats Units. 3343
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AK) A la Pregunta RGE núm. 8828/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a presentació de vins
mallorquins. 3343

AL) A la Pregunta RGE núm. 8829/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a entrada  de vins
mallorquins a Califòrnia. 3343

AM) A la Pregunta RGE núm. 8833/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a costs dels contractes
amb empreses americanes per l'organització d'actes de promoció de productes de les Illes Balears. 3343

AN) A la Pregunta RGE núm. 8835/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a resultats pràctics de la
promoció de productes de les Illes Balears a Estats Units. 3343

AO) A la Pregunta RGE núm. 8836/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a increment de vendes
de productes de les Illes als Estats Units. 3343

AP) A la Pregunta RGE núm. 8837/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a nivell d'exportació de
productes carnis i vi procedents de les Illes Balears als Estats Units. 3343

AQ) A la Pregunta RGE núm. 156/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a entrevistes mantingudes
pel president. 3343

AR) A la Pregunta RGE núm. 195/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a sistema de pagament dels
costos del metro. 3344

AS) A les Preguntes RGE núm. 583/05-685/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a quantitats
gastades, reservades i disponibles de totes les partides pressupostàries a 2 de març del 2004, a 1 de juny del 2004 i a 1 de setembre del
2004. 3344

AT) A les Preguntes RGE núm. 591/05 i 592/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a viatges del
president fora de les Illes Balears i amb càrrec a la CAIB. 3344

AU) A la Pregunta RGE núm. 760/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges a Madrid del
conseller d'Interior. 3344

AV) A la Pregunta RGE núm. 1262/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actes d'inspecció
i els informes que s'han elaborat arran de les inspeccions a granges per detectar pinsos contaminats. 3344

AX) A la Pregunta RGE núm. 1270/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a granges tancades
cautelarment. 3344

AY) A la Pregunta RGE núm. 1287/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractació de
personal d'IB3. 3344

AZ) A la Pregunta RGE núm. 1354/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a subvencions als
ajuntaments d'Eivissa i Formentera. 3346

BA) A la Pregunta RGE núm. 1406/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a abonaments guarderia.
3346

BB) A la Pregunta RGE núm. 1445/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvenció per a la fira
organitzada a Campanet. 3346

BC) A les Preguntes RGE núm. 1446/05, 1447/05 i 1448/05 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Pere sampol i Mas, relatives a previsió
de serveis gratuïts de transport a fires, a servei gratuït de transport a la Fira de Campanet i a anuncis amb motiu de la Fira de Campanet,
respectivament. 3346

BD) A la Pregunta RGE núm. 1475/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a millora de la
recepció de televisió. 3346

BE) A les Preguntes RGE núm. 1481/05 i 1482/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a solAlicituds
de subvenció per instalAlar energia solar a Eivissa i a Menorca. 3347

BF) A la Pregunta RGE núm. 1486/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a retard del gas natural
a Menorca. 3347
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BG) A la Pregunta RGE núm. 1635/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a tercer cicle
combinat de producció d'energia elèctrica. 3347

BH) A la Pregunta RGE núm. 1858/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a ajudes a
guarderies de corporacions locals. 3348

BI) A la Pregunta RGE núm. 1859/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a ajudes per
a la construcció de centres d'estades diürnes. 3348

BJ) A la Pregunta RGE núm. 1860/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a incompliments
de mesures al Pinaret i al Fusteret. 3348

BK) A la Pregunta RGE núm. 1862/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a cost del
Congrés de Família. 3348

BL) A la Pregunta RGE núm. 1863/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a partida pressupostària de les
devolucions anticipades del descompte per a residents. 3349

BM) A la Pregunta RGE núm. 1864/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a deute acumulat de les
navilieres amb el Govern. 3349

BN) A la Pregunta RGE núm. 2082/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions de la
consellera d'Obres Públiques pel que fa als habitatges protegits. 3349

BO) A la Pregunta RGE núm. 2146/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a mostra de races
autòctones. 3349

BP) A la Pregunta RGE núm. 2210/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a augment del dèficit
sanitari. 3349

BQ) A la Pregunta RGE núm. 2211/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a augment del dèficit en
educació. 3349

BR) A la Pregunta RGE núm. 2373/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a cost anual del
servei de guarderia de Vicepresidència. 3350

BS) A la Pregunta RGE núm. 2433/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a criteris per obrir
guarderies a empreses públiques. 3350

BT) A les Preguntes RGE núm. 2434/05 i 2436/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relatives a
guarderies a empreses públiques i a estudis tècnics que n'avalen la necessitat. 3350

BU) A la Pregunta RGE núm. 2435/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a guarderies a
empreses públiques. 3350

BV) A la Pregunta RGE núm. 2501/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sentència a favor dels
treballadors de Kraft. 3350

BX) A la Pregunta RGE núm. 3032/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a cursos coordinats per la Sra.
Blanca Iglesias de la Iglesia. 3350

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control parlamentari de Radiotelevisió de les Illes
Balears, RGE núm. 2068/05. 3350

B) Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2369/05 i 2692/05. 3351

C) Creació d'una ponència, dins la Comissió de Turisme, a fi i efectes d'estudiar les repercussions que sobre l'economia balear té
l'oferta del tot inclòs. 3351

4. INFORMACIONS

A) Designació de portaveu suplent del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds. 3351
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5. CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 86. 3351
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 10 de maig del 2005,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
7285/04, relativa a la regulació de l'oferta del tot inclòs, amb
les esmenes RGE núm. 4003/05 i 4008/05, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i 4006/05, del Grup
Parlamentari Socialista, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears acorda crear en el si de
la Comissió permanent de Turisme una ponència a fi i efectes
d'estudiar les repercussions que sobre l'economia balear té
l'oferta del “tot inclòs” i, si n'és el cas, redactar, amb el màxim
consens possible, les conclusions oportunes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que dugui a terme un gran pacte amb el sector i els
partits polítics a l'efecte d'anar preparant la informació i la
documentació necessària a la ponència esmentada en el punt
anterior perquè aquesta dugui endavant la seva tasca."

A la seu del Parlament, 17 de maig del 2005.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de maig del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1031/05,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
conveni de carreteres.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Margarita Cabrer i González..

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, l'Hble. Sr. Joan Boned i Roig, del Grup

Parlamentari Socialista i l'Hble. Sr. Joan Font i Rosselló, del
Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Margalida
Rosselló i Pons i Margarita Cabrer González.

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

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3741/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a gratuïtat
dels llibres de text. (BOPIB 85 de 6 de maig del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de 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 10

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3624/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ampliació de la depuradora de Cala d'Or.
(BOPIB 85 de 6 de maig del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de 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 10

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3752/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta pública d'ocupació
a l'ensenyament no universitari. (BOPIB 85 de 6 de maig del
2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 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 10

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3753/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accés a la funció pública docent
dels ciutadans de Menorca, Eivissa i Formentera. (BOPIB 85 de
6 de maig del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de 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 10

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3751/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions per apropar el món
de la justícia als centres educatius. (BOPIB 85 de 6 de maig del
2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de 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 10

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3762/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a pagaments de
la Conselleria d'Educació i Cultura. (BOPIB 85 de 6 de maig del
2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de 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 10

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3750/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cobertura de les places vacants a la policia
local de les Illes Balears. (BOPIB 85 de 6 de maig 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 17 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3755/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a campanya promocional
"Sonría, está usted en ...". (BOPIB 85 de 6 de maig 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 17 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 10

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3754/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a condicionament i millora de
torrents. (BOPIB 85 de 6 de maig del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de 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 10

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 3749/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i Castillejo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a plans d'emergències
d'implantació obligatòria. (BOPIB 85 de 6 de maig del 2005).
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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 17 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de maig del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 3649/05, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a model
audiovisual de les Illes Balears. (BOPIB núm. 85 de 6 de maig
del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

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

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de maig del 2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
7457/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subsòl
arqueològic. (BOPIB núm. 64 de 26 de novembre del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

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

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el ple RGE núm. 2756/05 i 3757/05.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de maig del 2005, quedaren ajornades, a solAlicitud de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, les dues preguntes de
referència, presentades pel diputat Hble. Sr. Vicent Tur i Torres,
del Grup Parlamentari Socialista, relatives a Pla de
reestructuració del sector lacti i a Pla de viabilitat del sector
lacti boví, publicades al BOPIB núm. 85, de 6 de maig
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 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 5 de maig del 2005, debaté
la Pregunta RGE núm. 1865/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a opinions del periòdic Magisterio Español. (BOPIB
núm. 77 de 4 de març del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 5 de maig del 2005, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 2249/05, 2250/05 i
2251/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell,
del Grup Parlamentari Socialista, relatives a la Posada de
Biniatró, al seu pressupost i a les seves activitats culturals
durant el 2005. (BOPIB núm. 79 de 18 de març 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 16 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de

resposta oral davant comissió RGE núm. 2081/05.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de maig del 2005, s'ajornà
la pregunta de referència, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a implantació d'un observatori de
convivència, publicada en el BOPIB núm. 78, d'11 de març
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4149/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
1031/05, relativa a conveni de carreteres. (Mesa de 18 de maig
del 2005).

Palma, a 18 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 1031/05, relativa a conveni de
carreteres, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar fi a
la contínua expansió de les grans infraestructures viàries i a
donar pas a altres polítiques basades en la gestió de la demanda
de la mobilitat, la limitació de l'ús del cotxe i la potenciació del
transport colAlectiu, com a prioritats en les polítiques de
mobilitat, per a tots els ciutadans.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renunciar
als següents projectes viaris inclosos en el Conveni de
Carreteres denunciat pel Ministeri de Foment:

- Autovia Inca-Manacor
- Segon cinturó de Palma
- Desdoblament Eivissa-Sant Antoni

- Nou accés a l'aeroport d'Eivissa

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renunciar
a la licitació, pel sistema de concessió administrativa, de les
obres de les autovies Eivissa-Sant Antoni i Eivissa-Aeroport.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar,
conjuntament amb els consells insulars, un nou conveni de
carreteres amb el Govern central per tal d'obtenir un
finançament adient per a la millora de la xarxa viària principal
de les Illes, amb criteris de sostenibilitat ambiental, social i
econòmica, respectant el territori, minvant les emissions de CO2
a l'atmosfera i sobretot per a la potenciació del transport públic.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
un pla de finançament per finançar les autopistes, autovies i
carreteres que s'han executat al marge de les previsions del
Conveni de Carreteres signat el 12 de març del 2004 entre el
Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Foment, que no
suposi augmentar el deute de la CAIB ni un major cost per als
ciutadans. I negociar amb el Govern central el finançament de
les obres executades que haurien d'anar per compte del nou
conveni ofert pel Ministeri de Foment.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb el Ministeri de Foment la redacció, l'execució i el
finançament dels projectes de millora de la carretera Eivissa-
Sant Antoni i els accessos a l'aeroport d'Eivissa. Aquests
projectes s'hauran de redactar cercant el major consens social i
a partir de la protecció del territori insular i les necessitats de
mobilitat de la població.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renunciar
a ocupar per la via d'urgència els terrenys afectats pels projectes
de carreteres i a respectar les garanties contemplades an la llei
d'expropiació forçosa per aquells terrenys que siguin expropiats
com a conseqüència de les obres de carreteres.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb el Ministeri de Foment la redacció, l'execució i el
finançament del projectes de millora dels accessos a Palma des
del consens social i dels estudis de mobilitat pertinents. Aquests
projectes s'han de redactar tenint present la protecció del
territori, la disminució de la contaminació per CO2 i l'impuls
del transport colAlectiu.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renunciar
a construir carreteres finançades pel sistema conegut com a
peatge a l'ombra.

Palma, a 12 de maig del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació
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RGE núm. 4017/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agenda
oficial del viatge a Barcelona. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4111/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a reunions de la comissió de zona
relativa a l'absentisme escolar. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4112/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a reunions de la comissió relativa a
l'absentisme escolar. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4128/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
d'atenció als consumidors. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4129/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei
d'alcohol. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4146/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a reunió de la junta tècnica assistencial de l'Hospital
Can Misses. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4147/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a aparell d'anestèsia de l'Hospital Can Misses. (Mesa
de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4148/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a operacions suspeses a l'Hospital Can Misses. (Mesa
de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4162/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a requisits
dels càrrecs de confiança. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4163/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió
d'una nova saturació de mòbils. (Mesa de 18 de maig del
2005).

RGE núm. 4164/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió
de noves ones de calor. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4165/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuts de
l'IBI. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4166/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuts de
l'IBI (II). (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4167/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pluralitat
en els informatius d'IB3. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4168/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a correcció

d'irregularitats administratives d'IB3. (Mesa de 18 de maig del
2005).

RGE núm. 4169/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proposta
de nou finançament de Catalunya. (Mesa de 18 de maig del
2005).

RGE núm. 4170/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
deduccions per a l'exercici 2006 a l'IRPF. (Mesa de 18 de maig
del 2005).

RGE núm. 4171/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
creixement econòmic de les Illes Balears. (Mesa de 18 de maig
del 2005).

RGE núm. 4172/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en publicitat i propaganda a Cartelería Urbana. (Mesa de 18
de maig del 2005).

RGE núm. 4173/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en publicitat i propaganda a la televisió. (Mesa de 18 de maig
del 2005).

RGE núm. 4174/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
en publicitat i propaganda a revistes de tot tipus. (Mesa de 18
de maig del 2005).

RGE núm. 4175/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncia
649/04 a Eivissa. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4176/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncia
8/04 a Inca. (Mesa de 18 de maig del 2005).

Palma, a 18 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina va ser l'agenda oficial del viatge realitzat per l'Hble.
Sr. President del Govern de les Illes Balears dia 8 de maig del
2005 a Barcelona amb motiu del Gran Premi d'Espanya de
Fórmula 1?

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

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

Quantes reunions de comissions de zona hi ha hagut fins a
dia d'avui, amb especificació de les dates i les zones, de la
comissió creada per la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears, per tal d'articular actuacions i
establir circuits de derivació en relació amb l'absentisme
escolar?

Palma, a 11 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes reunions hi ha hagut fins a dia d'avui, amb
especificació de les dates, de la comissió creada per la
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears,
per tal d'articular actuacions i establir circuits de derivació en
relació amb l'absentisme escolar?

Palma, a 11 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de centres d'atenció al consumidor s'han obert en dos
anys de legislatura?

Palma, a 11 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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.

Quan té previst aquest govern tenir enllestida i posada en
funcionament la llei d'alcohol?

Palma, a 11 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan s'ha reunit per última vegada la junta tècnica
assistencial de l'Hospital de Can Misses?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està previst que a l'Hospital de Can Misses pugui haver-hi
algun aparell d'anestèsia suplementari per substituir els que
estiguin avariats i, d'aquesta manera, evitar que s'hagin de
suspendre intervencions quirúrgiques?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes operacions s'han hagut de suspendre a l'Hospital de
Can Misses per l'avaria d'una torre d'anestèsia?

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

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

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

Quins requisits exigeix el Govern de les Illes Balears per
nomenar els seus càrrecs de confiança? En especial respecte de
la seva trajectòria personal.

Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes Balears
en previsió d'una nova saturació de mòbils el proper estiu?

Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes Balears
en previsió de noves ones de calor el proper estiu?

Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa generalitzar la seva solució el president del Govern de
les Illes Balears en relació amb el problema creat per la
Direcció General de Tributs respecte dels rebuts de l'IBI?

Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de ciutadans de les Illes Balears s'han trobat amb el
mateix problema que el president del Govern de les Illes Balears
en relació amb els rebuts de l'IBI?

Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears en relació
amb l'opinió generalitzada de manca de pluralitat en els
informatius d'IB3?

Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa corregir el Govern de les Illes Balears les
irregularitats administratives (començar obres sense llicència)
de l'EPRTVIB (IB3)?

Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que el Govern de les Illes Balears coincideix
bàsicament amb la proposta de nou finançament realitzada per
la Generalitat de Catalunya?
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Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears augmentar els conceptes
i les quanties de les deduccions autonòmiques per a l'exercici
2006 a l'IRPF?

Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears sobre el fet
que la nostra autonomia es trobi a la cua del creixement
econòmic, a part de culpar els anteriors governs?

Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

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

Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

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

Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu ha estat denunciat el Govern de les Illes
Balears en AP PA 649/04 Jutjat d'Instrucció núm. 3 d'Eivissa?

Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu ha estat part acusadora el Govern de les Illes
Balears en APPA 8/04 Jutjat d'Instrucció núm. 4 d'Inca?

Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació
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RGE núm. 4244/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Josep
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sinistralitat laboral a Menorca. (Mesa de 18 de maig del
2005).

RGE núm. 4245/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
després de l'accident a la carretera de Valldemossa. (Mesa de
18 de maig del 2005).

RGE núm. 4246/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a sinistralitat laboral a Eivissa. (Mesa de 18 de maig del
2005).

RGE núm. 4247/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació
actual de la sinistralitat laboral. (Mesa de 18 de maig del
2005).

RGE núm. 4257/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a certamen de tir al plat en rostoll.
(Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4258/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a venda d'hotels a cadenes hoteleres. (Mesa de 18 de
maig del 2005).

RGE núm. 4259/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada
en marxa del Projecte Xarxaseguraib, Internet segura per als
menors de les Illes Balears. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4260/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspecció de
joc. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4261/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
del servei de joc. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4262/05, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts per
palAliar la sequera. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4263/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recuperació del mercat britànic a Menorca. (Mesa de 18 de
maig del 2005).

RGE núm. 4264/05, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats a
la campanya de la declaració de l'IRPF. (Mesa de 18 de maig
del 2005).

Palma, a 18 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins són els motius pels quals s'ha incrementat la
sinistralitat laboral a Menorca l'any 2004 i primer trimestre del
2005?

Palma, a 18 de maig del 2005.
La diputada:
Maria Josep Camps i Orfila.

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 accions ha dut a terme la Conselleria d'Obres
Públiques després de l'accident laboral que s'ha produït a l'obra
contractada pel Govern de les Illes Balears a la carretera de
Valldemossa?

Palma, a 18 de maig del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els motius pels quals s'ha incrementat la
sinistralitat laboral a Eivissa l'any 2004 i primer trimestre del
2005?

Palma, a 18 de maig del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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 diagnosi fa el Govern de la situació actual de la
sinistralitat laboral a les nostres illes?

Palma, a 18 de maig del 2005.
La diputada:
Carme García i Querol.

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

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

Quin suport i/o colAlaboració ha previst el Govern de les Illes
Balears pel Certamen Mundial de tir al plat en rostoll?

Palma, a 18 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què opina el conseller de Turisme del fet que les grans
cadenes hoteleres de les Illes Balears tenguin en venda els ses
hotels?

Palma, a 18 de maig del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els principals objectius que es persegueixen amb
la posada en marxa del projecte XARXASEGURAIB,
INTERNET SEGURA PER ALS MENORS DE LES ILLES
BALEARS per part de la Conselleria de Presidència i Esports?

Palma, a 18 de maig del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha portat a terme la Conselleria d'Interior
per tal de posar en marxa el Servei d'inspecció del joc?

Palma, a 18 de maig del 2005.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats s'han portat a terme per part del servei
d'inspecció del joc de la Conselleria d'Interior des de la seva
entrada en funcionament fins a dia d'avui?

Palma, a 18 de maig del 2005.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines notícies té la Conselleria d'Agricultura i Pesca sobre
quan es rebran els ajuts compromesos pel Govern de l'Estat per
palAliar els efectes de la sequera?

Palma, a 18 de maig del 2005.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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 oral davant Ple.

Quin tipus de colAlaboració s'ha establert entre la Conselleria
de Turisme i el Consell de Menorca en relació amb la
recuperació del mercat britànic a l'illa de Menorca?

Palma, a 18 de maig del 2005.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.

Quines novetats s'han produït a l'actual campanya de
declaració de l'IRPF en el servei de renda àgil de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació?

Palma, a 18 de maig del 2005.
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El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4056/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a acords entre la Conselleria de Medi Ambient
amb el ministeri sobre conveni de litoral, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 18 de maig del
2005).

RGE núm. 4057/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a projecte de la badia de Portocolom, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4058/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a projecte que executarà la Conselleria de Medi
Ambient del conveni de litoral, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4126/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dietes de
familiars de malalts, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4126/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a guarderies
als centres de treball, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4150/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a informació d'activitats de la Conselleria de Salut i
Consum, a contestar davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa de 18 de maig del 2005).

Palma, a 18 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

A quins acords concrets ha arribat la Conselleria de Medi
Ambient amb el Ministeri de Medi Ambient sobre el conveni de
litoral a les Illes Balears i que suposarà una inversió de 120
milions d'euros?

Palma, a 10 de maig del 2005.

La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

La Conselleria de Medi Ambient elaborarà un nou projecte
d'adequació de la badia de Portocolom o mantindrà l'actual?

Palma, a 10 de maig del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes concrets elaborarà i executarà el Govern de
les Illes Balears del conveni de litoral entre el Ministeri de Medi
Ambient i el Govern de les Illes Balears i quin procés de
tramitació i d'execució es durà a terme per a cadascun dels
projectes?

Palma, a 10 de maig del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la 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 veuran incrementades les dietes els familiars
acompanyants de malalts?

Palma, a 11 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 a la consellera de Presidència i Esports del
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Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Quantes guarderies als centres de treball, a més de la del
Polígon de Son Castelló, a l'Ajuntament de Calvià i la de la seu
de Vicepresidència, ha fet en aquests dos anys?

Palma, a 11 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu la consellera de Salut i Consum donà la
informació sobre les activitats de la conselleria en exclusiva a
la televisió pública IB3 en comptes de donar-les a tots els
mitjans de comunicació?

Palma, a 13 de maig del 2005.
El diputat
Miquel Ramon i Juan.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4156/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a conveni de colAlaboració entre el
Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears per
a actuacions en infraestructures de costes. (Mesa de 18 de
maig del 2005).

RGE núm. 4157/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consell Assessor de l'EPRTVIB. (Mesa de 18 de
maig del 2005).

Palma, a 18 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes
Balears varen signar un conveni per actuacions en
infraestructures de costes el 12 de març del 2004.

Aquest conveni apuntava que es duen a terme 78 actuacions
a totes les Illes Balears en els propers quatre anys, entre el 2004
i el 2007, per un import de 96 milions d'euros amb l'aportació
del 50% per a cadascuna de les administracions.

La gran majoria d'actuacions a què fa referència el conveni
són passeigs marítims i regeneraciód e platges, entre d'altres, ja
que no es troben prou especificades.

Des de la data de signatura del conveni fins a l'actualitat hi
ha hagut una total indefinició respecte del desenvolupament
d'aquest conveni tant per part del Ministeri de Medi Ambient
com del Govern de les Illes Balears.

Alguns ajuntaments han elaborat projectes per iniciativa
pròpia, de forma confusa i sense una informació clara a la
ciutadania la qual cosa genera una justa preocupació social.
Com a exemples podem posar el passeig marítim de s'Illot a
Manacor o el de Portocolom a Felanitx.

Per altra banda, les declaracions de la ministra de Medi
Ambient, Sra. Narbona, han estat clares, en el sentit que vol
evitar al màxim les agressions en el litoral i vol també revisar el
conveni a què ens referim.

Fa uns dies, dia 5 de maig del 2005, a través dels mitjans de
comunicació s'informava que s'ha signat un acord entre el
Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears que
inclou el repartiment de l'execució i el finançament dels
projectes entre les dues administracions, amb una inversió de
120 milions d'euros.

Sembla que el Govern de les Illes Balears elaborarà i
executarà devers 19 projectes a les Illes Balears. El projecte que
suposarà una major inversió serà el del jardí botànic del
Carnatge de Palma, amb un pressupost de 18.127.787 euros, i
després el passeig marítim de Portocolom, amb una inversió de
8.200.820 euros, triplicant la inversió inicialment prevista.

Consideram que el litoral de les Illes Balears requereix
actuacions de protecció i conservació, i no infraestructures que
poden posar en perill questes zones a causa de la seva gran
fragilitat. La majoria de projectes del conveni van en aquesta
línia. Per tot això presentam la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renegociar
el conveni d'actuacions a costes de les Illes Balears signat entre
el Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears el
12 de març del 2004, amb l'objectiu de reorientar les actuacions
i el finançament per dur endavant actuacions de conservació
ambiental de litoral i de protecció de la biodiversitat de les Illes
Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renunciar
a tots els projectes de passeigs marítims i regeneració de platges
que suposin una agressió al litoral o als recursos naturals de la
costa de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que les
actuacions a dur a terme han de ser respectuoses i amb criteris
de protecció del litoral, s'han de dur a terme amb la participació
de les organitzacions socials per tal de cercar la màxima
participació i el màxim consens.

Palma, a 13 de maig del 2005.
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La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Consell Assessor de l'Ens Públic de Ràdio i Televisió de
les Illes Balears s'instaurà mitjançant la Llei 7/1985, de 22 de
maig, de creació de la companyia de ràdio i televisió de les Illes
Balears, com a òrgan assessor del Consell d'Administració.
D'acord amb l'esmentada llei, el Consell Assessor haurà
d'emetre opinió o dictamen quan li sigui expressament requerit
i, en tot cas, quant a les competències que sobre programació
corresponen al Consell d'Administració.

La Llei d'acompanyament dels pressuposts de la CAIB de
l'any 2004 modifica la disposició transitòria segona de la Llei
7/1985, de 22 de maig, de creació de l'Ens Públic de Ràdio i
Televisió de les Illes Balears en els termes següents:

AMentre no es dugui a terme la constitució del Consell
d'Administració i del Consell Assessor regulats a aquesta llei,
les seves funcions les ha d'exercir el Consell Assessor de Ràdio
i Televisió Espanyola a les Illes Balears".

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir el Consell Assessor de l'ens públic de Ràdio
i Televisió de les Illes Balears, en aplicació d'allò establert a la
Llei 7/1985, de 22 de maig.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que mentre no es constitueixi el Consell Assessor de
Ràdio i Televisió de les Illes Balears exerceixi les seves
funcions el Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears,
d'acord amb la normativa vigent.

Palma, a 16 de maig del 2005.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4013/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a solidaritat amb els activistes de
Greenpeace, amb qualificació de tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 18
de maig del 2005).

RGE núm. 4069/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centre de formació de professionals i detecció precoç
de la sordera-ceguera, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4107/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a subvencions per a programes d'oci
juvenil, amb qualificació de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4108/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a manteniment de la titulació específica
de llengua i literatura catalana, amb solAlicitud de tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
18 de maig del 2005).

RGE núm. 4121/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a pacte per aïllar els partits
xenòfobs, amb qualificació de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 18 de maig del
2005).

RGE núm. 4122/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica,
amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió no permanent
de Salut. (Mesa de 18 de maig del 2005).

RGE núm. 4152/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a protecció de les zones humides,
amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 18 de maig del 2005).

Palma, a 18 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

L'organització ecopacifista Greenpeace va realitzar accions
de protesta contra la guerra d'Iraq a diversos països d'Europa
(Espanya, Regne Unit o Bèlgica). L'acció de protesta
desenvolupada a Espanya es va produir en el marc de les
massives mobilitzacions ciutadanes que es varen desenvolupar
a tot el món contra la guerra d'Iraq i va tenir lloc a bord del
Rainbow Warrior el 14 de març del 2003 davant la bocana de la
base militar de Rota (Cadis), on en aquell moment tenien lloc
intensos preparatius de cada a la imminent invasió d'Iraq. La
protesta, que fou pacífica, com totes les que realitza
Greenpeace, va acabar amb l'abordatge del vaixell per part de la
Guàrdia Civil, que va detenir el capità i quatre activistes més.

Quasi dos anys després, el Ministeri Fiscal solAlicita quatre
anys de presó per al capità del Rainbow Warrior, Daniel
Rizzotti (argentí) per delictes de desobediència, resistència greu
i lesions. Per a Carlos Bravo i Phillip Walter Lloyd
(neozelandès) demana tres anys de presó per a cadascun per
delictes de resistència greu i lesions; i per als activistes
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Lawerence Martin Turk (nord-americà) u Maria Teresa Ambrós
(espanyola), nou mesos de presó per a cadascun pels delictes de
desobediència. En total, catorze anys. La vista oral tendrà lloc
el proper 10 de maig.

És important destacar la desproporció de les penes
solAlicitades en el cas del judici que tendrà lloc a Cadis. Accions
similars de protesta contra la guerra realitzades per Greenpeace
en altres països (Regne Unit o Bèlgica, per exemple) durant
aquells mesos no han suposat que els activistes pacífics hagin
hagut d'enfrontar-se a conseqüències penals de cap tipus.

Milions d'espanyols sortiren al carrer a Espanya i al món per
protestar contra el començament de la guerra d'Iraq i en defensa
de la pau i el dret internacional. El Govern espanyol, sortit
legítimament de les urnes el passat març del 2004, va retirar les
tropes espanyoles d'Iraq en consonància amb aquesta
reivindicació popular i dels activistes avui processats. El motiu
fonamental dels defensors d'aquesta guerra, la presència d'armes
de destrucció massiva a l'Iraq, s'ha demostrat totalment fals i
fins i tot els seus defensors han renunciat a continuar la seva
recerca en aquell país.

Paradoxalment, els cinc activistes de Greenpeace que varen
participar en aquestes protestes pacifistes s'enfronten a un
procés judicial amb una petició de condemna d'un total de dotze
anys de privació de llibertat.

És per això que el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds presenta la següent  proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears expressa la seva solidaritat
amb els activistes de Greenpeace processats i la seva
preocupació pel precedent que aquestes penes
desproporcionades podrien suposar per a les organitzacions que,
com Greenpeace, treballen en defensa del medi ambient i la pau.

Palma, a 6 de maig del 2005.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les persones sord-cegues, o sigui, amb greu deficiències
tant a la vista com a l'oïda, no poden obtenir una imatge real del
món ni poden aprendre de les persones que les envolten.

Són necessaris professionals, específicament preparats, que
comencin a treballar amb els infants sord-cecs amb les tècniques
adequades des del moment del seu naixement.

Sense una atenció especialitzada els infants amb aquestes
deficiències no poden aprendre ni interaccionar i estan
condemnats a noves discapacitats.

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

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear uns programes específics per formar
professionals que puguin donar respostes als infants sord-cecs.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un centre específic per tractar la sordesa-
ceguera i la seva detecció precoç.

Palma, a 11 de maig del 2005.
La diputada:
Aina S. Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

El passat mes de febrer del 2005 varen ser publicades al
BOIB una sèrie de convocatòries de subvencions de la Direcció
General de Joventut per a entitats i associacions que realitzen
activitats adreçades a la joventut.

Entre les esmentades convocatòries no hi apareixia la
referida als consells insulars, que sí es publicà l'any anterior, per
al desenvolupament de programes destinats a l'oci juvenil.

La supressió de l'esmentada convocatòria ha suposat greus
dificultats per a la continuïtat d'aquests programes.

És per això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselelria de
Presidència i Esports a publicar immediatament una
convocatòria per a l'any 2005 de subvencions, adreçada als
consells insulars per al desenvolupament de programes d'oci
juvenil.

Palma, a 11 de maig del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
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 de
Cultura, Educació i Esports.

El Consell de Coordinació Universitària (CCU) realitza
l'elaboració del catàleg de titulacions de grau que hauran
d'adoptar totes les universitats de l'Estat espanyol l'any 2010 per



3332 BOPIB núm. 87 -  20 de maig del 2005

tal d'adaptar-lo al marc europeu de la Declaració de Bolonya
(procés de convergència europea).

La subcomissió d'humanitats del CCU proposa excloure dels
futurs títols de grau el de llengua i literatura catalanes i crear en
el seu lloc una llicenciatura genèrica que inclouria diverses
llengües i literatures europees modernes.

La realitat plurilingüística de l'Estat espanyol exigeix un
tractament igualitari de totes les llengües oficials a l'Estat. El fet
de suprimir la titulació de Filologia Catalana suposaria un
retrocés en el reconeixement de la pluralitat lingüística, en la
protecció i el foment de les llengües oficials i una pèrdua
d'estatus en el patrimoni lingüístic. Si la llengua espanyola es
manté com a titulació específica, la llengua catalana no pot ser
discriminada i no tenir una entitat pròpia en les titulacions
universitàries.

Cal recordar que els estudis de Filologia Catalana tenen una
gran implantació a les universitats de l'Esta espanyol i són
essencials a les universitats de Catalunya, del País Valencià, de
les Illes Balears i també d'Andorra i de la Catalunya Nord.
També en l'àmbit internacional,  i molt especialment europeu,
gaudeixen d'un important tractament i reconeixement. La
llengua i literatura catalanes són valores internacional i seria
inassumible la desaparició de l'especificitat d'un sector tan
important dels estudis d'humanitats.

S'ha de destacar, també, la necessitat d'aquests estudis per
cobrir les demandes de l'educació en tots els seus trams, la
formació d'adults, la necessitat de titulats per a assessorament
lingüístic, normalització i ús de la nostra llengua en tots els
àmbits, suport als mitjans de comunicació, etc.

La desaparició d'aquests estudis com a titulació específica
limitaria molt seriosament la projecció i el desenvolupament
dels estudis de catalanística en els àmbits acadèmica i
professionals i suposaria un greu retrocés en el tractament
igualitari de les diferents llengües de l'Estat espanyol.

Cal fer atenció a la demanda de retirar aquesta proposta que
en aquest sentit fan les vint universitats integrades a la xarxa
d'universitat Institut Joan Lluís Vives i els degans de les
universitats espanyoles que aproven per unanimitat l'existència
de quatre titulacions independents de grau, una per a cada
llengua oficial de l'estat. Les llengües catalana, gallega i basca
han de tenir un espai formatiu específic per garantir l'adequada
formació dels seus professionals.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
retirar aquesta proposta i a mantenir la titulació específica i
diferenciada de la filologia catalana i la de les altres llengües
oficials de l'Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adreçar-se al Govern de l'Estat per expressar-li la seva
disconformitat amb la proposta de supressió de la titulació
específica de llengua i literatura catalana.

3. El Parlament de les Illes Balears acorda així mateix adreçar-
se al Consell de Coordinació Universitària i al Ministeri
d'Educació i Ciència per expressar la seva disconformitat amb

la supressió de la titulació específica de llengua i literatura
catalana.

Palma, a 11 de maig del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

A finals del mes d'abril d'enguany es va editar per part del
regidor de turisme de l'Ajuntament de Llucmajor, Sr. Rabasco,
i el partit que representa, ASI, un plamflet amb contingut
clarament xenòfob que fomenta l'animadversió dels que ell
anomenada "forasters" contra els mallorquins.

Aquests tipus de discursos no fan més que provocar un
enfrontament social molt perillós en una comunitat autònoma
amb tanta immigració com és el cas de la nostra. La difusió
d'aquests tipus de missatges és totalment inadmissible, i més si
tenim en compte que surten d'un partit polític.

El partit del Sr. Rabasco no és només un partit d'àmbit local,
ja que a les passades eleccions municipals i autonòmiques del
2003 va assolir representació a altres municipis.

Davant aquestes manifestacions cal mantenir una actitud
ferma i d'unitat per evitar que proliferin brots de xenofòbia a la
nostra comunitat autònoma i per no potenciar partits i colAlectius
que fomentin aquests discursos. A més, consideram del tot
inadmissible que el Partit Popular de Llucmajor cogoverni amb
un partit que amb les seves publicacions potencia l'enfrontament
social i la xenofòbia.

És per això que presentam la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta els partits polítics a
signar un pacte entre totes les forces polítiques amb
representació parlamentària de no pactar amb partits polítics que
tenguin discursos xenòfobs.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Partit Popular de
Llucmajor a cessar de manera immediata el Sr. Rabasco de les
seves responsabilitats de govern a l'Ajuntament de Llucmajor.

Palma, a 10 de maig del 2005.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
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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 no permanent de
Salut.

La fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica són
malalties de difícil diagnòstic i de les quals encara no es té la
certesa de les causes que les provoquen, són malalties que es
diagnostiquen per exclusió, és a dir, descartant altres malalties
que tenen en comú amb aquestes dos símptomes, que són la
fatiga i el dolor.

Es calcula que afecten entre un 3% i un 5% de la població i
molt majoritàriament, en un 90%, la població femenina.

El desconeixement i la dificultat en el diagnòstic fan que
moltes persones malaltes tardin mesos i de vegades anys a ser
diagnosticades, amb els patiments que això comporta juntament
amb importants costos socials i econòmics.

Les persones que pateixen aquests símptomes presenten
també en molts casos intoleràncies als productes farmacèutics
habituals, i han de recórrer a productes naturals, la qual cosa
provoca també despeses addicionals, ja que aquests productes
no són coberts per la Seguretat Social.

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

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
i Consum a crear unitats de fibromialgia i síndrome de fatiga
crònica als centres hospitalàries de la comunitat autònoma amb
l'objectiu d'atendre i diagnosticar aquestes malalties.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
i Consum a formar al personal sanitari destinat a aquestes
unitats amb l'objectiu que puguin fer diagnòstics i tractaments
de les persones afectades.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
i Consum a difondre els documents científics de consens sobre
la fibromiàlgia i la síndorme de fatiga crònica, a tota la xarxa
sanitària, tan primària com especialitzada.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
i Consum a crear un registre de casos de fibromiàlgia i de fatiga
crònica, que tenguin diagnòstic cert, per poder establir la
incidència i l'evolució.

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a promoure projectes d'investigació relacionats amb aquests
símptomes.

6. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
i Consum a fer-se càrrec dels tractaments que demostrin la seva
efectivitat i que no siguin coberts per la Seguretat Social.

7. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
i Consum a tenir en compte en tots els seus pressuposts,
programes i projectes, els problemes de salut que afecten
prioritàriament les dones i a promoure polítiques de prevenció
dirigides específicament a elles. Així com també a realitzar
estadístiques en matèria de salut desglossades per sexes.

Palma, a 12 de maig del 2005.
La diputada:
Aina S. Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Ordenació Territorial.

Les zones humides constitueixen ecosistemes de reconegut
valor tant per la seva biodiversitat com pels processos biòtics i
abiòtics que s'hi desenvolupen. A la Mediterrània i
concretament a les Illes Balears la importància de les zones
humides és encara més elevada. Resulta així fonamental
conservar i preservar de forma adequada les zones humides.

La conservació de les zones humides ha esdevingut una
prioritat inetrnacional i estatal, reconeguda a la legislació
vigent. Així, el 1982 (BOE de 20/08) el Regne d'Espanya va
ratificar "la convención relativa a los humedales de
importancia internacional especialmente como hábitat de aves
acuáticas (Convenio de Ramsar)". Aquesta ratificació obliga a
l'Estat a objectius de conservació i ús racional de les zones
humides. També la legislació estatal estableix principis generals
de conservació d'aquests espais: la Llei 4/89, de 27 de març, de
conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres,
preveu que la planificació hidrològica ha de preveure a cada
conca les necessitats i els requisits per a la conservació i la
restauració dels espais naturals, i en particular de les zones
humides (article 9.3). També la Llei 22/1988, de costes, fa
alAlusions a la conservació d'aquests espais.

El Reial Decret estatal 1/2001, de 20 de juliol, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei d'aigües, a l'article 111, regula
les zones humides. Aquest article remet al reglament del domini
públic hidràulic aprovat mitjançant el Reial Decret 849/1986,
d'11 d'abril. Ambdues normes estableixen el règim
d'autoritzacions i concessions en aquestes zones i els principis
generals de conservació.

També és convenient fer referència a la "Comisión nacional
de conservació de la naturaleza" el 19 d'octubre del 1999, "del
plan estratégico español para la conservación y uso racional
de los humedales en el marco de los ecosistemas acuáticos de
que dependen". Aquest document estableix la prioritat de
conservació d'aquests tipus d'espais naturals i els criteris tècnics
amb els quals s'ha d'aplicar.

Mitjançant el Reial Decret 378/2001, de 6 d'abril, es va
aprovar el Pla Hidrològic de les Illes Balears en el qual, a
l'article 263, es relacionen les zones humides a cadascuna de les
Illes en base a un inventari fet el 1991. Posteriorment, el 1998
es va considerar convenient revisar el contingut de l'inventari
atès que la primera versió no havia inclòs una cartografia prou
detallada, i havia obviat l'existència d'alguns ecosistemes.
Posteriorment, el 2002 i per part de la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears es va realitzar
l'inventari de les zones humides establert al Pla Hidrològic. Es
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va detectar l'existència d'altres zones no incloses però que tenien
interès de conservació, les quals en coherència amb el que
disposa la normativa estatal i l'interès públic, era necessari
protegir. Així es va elaborar el Decret de delimitació i protecció
de les zones humides de les Illes Balears amb tres grans
objectius: delimitar les zones humides de les Illes Balears per tal
de facilitar la correcta protecció, fixar les mesures de protecció
a aplicar i també preveure la recuperació de les zones humides
reblides amb enderrocs i que siguin recuperables, sempre amb
l'objectiu de preservar al màxim aquest patrimoni natural i
preveure l'aplicació de plans de gestió per a la seva conservació.

Aquest decret, segons la Llei 4/2001, de 14 de març, va
donar tràmit d'audiència i participació als ciutadans. Es va obrir
un període d'informació pública l'octubre del 2002, per tal que
els interessats poguessin presentar les alAlegacions pertinents. Es
van rebre un total de 98 alAlegacions. Totes varen ser
contestades en el Consell Consultiu i va ser elaborat un informe
positiu per aquesta entitat el 9 de juliol del 2003.

El decret es troba a punt de la seva aprovació.

Des d'aleshores, el Govern de les Illes Balears no ha duit a
terme actuacions per a la protecció de les zones humides ni
sembla que vulgui aprovar el decret de delimitació i protecció
de les zones humides ja enllestit. Les amenaces sobre aquestes
zones són moltes i diverses i requereixen ser protegides.

El decret era una eina que protegia de forma definitiva
algunes zones humides amenaçades i protegia les zones
humides com espais de biodiversitat i de gran valor ecològic.

Per tots els motius aquí exposats, presentam la següent
proposició no de llei:

1. Aprovar el decret ja elaborat i finalitzat el procediment
pertinent des del juliol del 2003, de delimitació i protecció de
les zones humides de les Illes Balears, en un termini de tres
mesos.

2. Elaborar un pla de gestió de cadascuna de les zones humides
de les Illes Balears per tal de preservar-les i protegir-les en el
termini més breu possible.

3. Millorar la vigilància envers aquestes zones per tal d'aturar la
seva degradació i permetre la seva conservació.

Palma, a 13 de maig del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3091/03, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a formació
professional. (BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del 2003).

Dins el marc de promoció i difusió de la formació
professional s'han engegat les línies d'actuació següents:

1. Incrementar els punts d'informació i orientació de Formació
Professional. Per una banda s'ha posat un punt d'orientació
permanent a la Direcció General, i per altra banda la Conselleria
d'Educació i Cultura i el SOIB han firmat un conveni per poder
tenir punts d'informació i orientació a 4 oficines del SOIB (tres
a Palma i una a Inca), s'està donant informació sobre la
formació professional inicial a les persones que ho solAliciten
per tal de facilitar l'accés a la població treballadora que hi pugui
estar interessada. Es tracta d'un servei molt important ja que no
només donen informació sinó que també fan assessorament i
orientació professional.

2. Es realitzen Trobades d'empresaris i professors, per famílies
professionals, per tal d'apropar el món educatiu i el món laboral,
per facilitar l'intercanvi d'informació entre ells i, en definitiva,
per difondre la formació professional a les Illes.

3. La Direcció General de Formació Professional, juntament
amb els centres educatius que imparteixen cicles formatius,
participen a les fires sectorials relacionades amb els seus
estudis. És una activitat que permet als professionals i
empresaris conèixer i establir relacions amb els alumnes,
professors i centres educatius que imparteixen formació
professional de la mateixa activitat professional.

4. Es realitzarà una campanya de xerrades informatives per
promocionar la formació professional als centres d'ensenyament
privat concertat.

S'editaran materials d'orientació i informació per
complementar la difusió i el contingut de les famílies
professionals.

Palma, 28 d'abril del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3244/03, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a unitats noves
d'educació infantil. (BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del
2003).

En aquests moments ja es treballa en l'elaboració de la
normativa per a la regulació de l'educació preescolar, ja que
suposam que es refereixen a aquesta etapa, tal i com preveu la
LOCE i el decret de juny del 2003 que la desenvolupa.

Tot i això, la Conselleria d'Educació i Cultura continuarà,
amb colAlaboració d'altres conselleries, donant suport a les
iniciatives públiques i privades d'atenció a l'educació preescolar,
que és la nova terminologia aplicable a aquesta etapa.

Les iniciatives que es duen a terme des d'educació són en
colAlaboració amb els ajuntaments interessats en actuacions
concretes que a determinats colAlegis públics es fan a l'etapa
d'educació infantil.

Palma, 3 de maig del 2005.
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El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3247/03, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a projecte
"Educació per a la participació". (BOPIB núm. 19 de 14 de
novembre del 2003).

Dia 15 de juliol del 2003, el Consell de Joventut de les Illes
Balears presentà a la Direcció General d'Ordenació, Innovació
i Formació del Professorat el projecte "Educació per a la
participació" amb l'objectiu de desenvolupar-lo en colAlaboració
amb l'esmentada direcció general.

És aquest un projecte d'innovació educativa amb la finalitat
d'incrementar els nivells de participació que afavoreixin la
sensibilització de l'alumnat respecte de la necessitat de donar
respostes colAlectives a la desigualtat i la injustícia
socioambiental i provoquin la seva implicació a curt i mig
termini en el món de la solidaritat.

Donat que en aquells moments hi havia tot un canvi d'equip
de treball i, com a conseqüència, tota una sèrie d'objectius que
aquell nou equip s'havia proposar aconseguir per tal de treballar
la desigualtat i la injustícia socioambiental, així com la
solidaritat, es decidí no dur endavant el projecte presentat pel
Consell de Joventut de les Illes Balears.

La raó és molt senzilla i el temps així ho ha demostrat, doncs
en lloc de treballar tots aquests temes en un sol programa -el
proposat pel Consell de Joventut de les Illes Balears-, la
Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat ha treballat la desigualtat i la injustícia
socioambiental i la solidaritat mitjançant els programes
següents:

1. Desigualtat social i cooperació.

- En primer lloc, cal assenyalar que no es pot discriminar cap
alumne quan es fan distintes sortides escolars per raons
econòmiques: si l'alumne no pot pagar, el centre se n'ha de fer
responsable.
- Tots els nous programes educatius es dirigeixen a tot l'alumnat
(al marge de la seva classe sociocultural) de tots els centres
públics i concertats de totes les Illes (sempre que sigui
possible).
- Durant el curs 2003/04 i 2004/05 s'han ofert als centres
educatius de les Illes Balears nous programes educatius que no
es feien anteriorment:

• S'ofereix a l'illa d'Eivissa L'aventura dels sentits a la
cuina.

• Rutes literàries.
• Programa Turisme i Escola: Història del Turisme a les

Illes Balears, Qui fa què? ...
• D'altres.

- S'han desenvolupat de manera notable els programes
d'intervenció socioeducativa adreçats a l'alumnat amb greus
problemes d'integració laboral i de convivència, i s'han treballat
fonamentalment les habilitats socials així com la seva reinserció
socioeducativa.

- Actualment hi ha més de 305 professors d'Atenció a la
diversitat als centres públics, més els dels centres concertats: 67
mestres.
- S'ha posat en funcionament el programa d'interlocució per tal
d'afavorir la relació família-escola del nou alumne estranger.
- S'ha augmentat la partida pressupostària adreçada a la
convocatòria d'ajudes a ajuntaments i/o mancomunitats per tal
de posar la figura dels mediadors i/o treballadors socials.
- S'ha ampliat notablement l'oferta de tallers interculturals. S'ha
d'assenyalar que Balears és la segona comunitat de l'Estat
espanyol amb major nombre d'alumnat estranger. Mitjançant
aquests tallers es pretén presentar i valorar les diferents cultures
d'altres països, així com millorar la convivència d'aquest
alumnat estranger en els centres educatius de les Illes.
- Cal assenyalar que hi ha nous programes i/o projectes que es
duran a terme a curt o a mig termini.

2. Injustícia ambiental

Cal assenyalar que juntament amb la Conselleria de Medi
Ambient s'ha ofert a tots els centres educatius de totes les Illes
el programa Centres ecoambientals, programa molt ambiciós
que contempla:

a) Formació inicial.
b) Assessorament per part de tècnics de les dues

conselleries, així com el seguiment continu del programa per
part d'assessors mediambientals.

c) Recursos complementaris: actualment, a més del material
que els centres reben, es prepara una convocatòria d'ajudes per
tal de completar aquests projectes.

d) Implicar tota la comunitat educativa.

El curs 2003/04 es configurà de manera oficial el Camp
d'aprenentatge de Formentera, que funcionà el curs anterior de
forma no oficial i fora cap dotació, i d'així completa la
Conselleria d'Educació i Cultura la xarxa de camps
d'aprenentatge a totes les Illes.

Així doncs, no haver participat en el programa Educació per
la participació, presentat pel Consell de Joventut de les Illes
Balears, queda totalment justificat amb els anteriors programes
que sí ha dut i està duent a terme la Conselleria d'Educació i
Cultura.

Palma, 26 d'abril del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1043/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a currículum
propi. (BOPIB núm. 33 de 12 de març del 2004).

La Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat a dia d'avui ha elaborat el desplegament normatiu i
curricular dels decrets de currículums següents:

El Decret 56/2004, de 18 de juny (BOIB de 29 de juny) que
estableix els ensenyaments de l'educació infantil, primària i
secundària.

El Decret 97/2004, de 26 de novembre (BOIB de 4 de
desembre) que estableix el currículum de l'educació infantil.
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El Decret 92/2004, de 29 d'octubre (BOIB de 9 de
novembre) que estableix el currículum de l'educació primària.

El Decret 29/2005, d'11 de març del 2005 (BOIB de 31 de
març) que estableix l'ordenació i el currículum de batxillerat a
les Illes Balears.

Palma, 12 d'abril del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2037/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a situacions
administratives de cert personal de la Direcció General
d'Innovació de la Conselleria d'Educació i Cultura. (BOPIB
núm. 38 de 23 d'abril del 2004).

Sra. Maria Jacoba Ximelis Bennàssar
Lloc: DGOI
Funcions: Coordianció de les relacions entre el servei de

publicacions i els serveis de la DG.
Situació: Docent

Sra. Maria Antònia Mercant Nadal
Lloc: Servei d'Innovació
Funcions: Innovació i participació en el desenvolupament de

làrea d'artística, dins l'especialitat de música.
Situació: ATD

Sra. Pilar Jaén Mercadal:
Lloc: Servei de Formació del Professorat
Funcions: Programes internacionals. Suport i coordinació de

visites dels participants als programes internacionals Comenius
a les accions 1.2, 1.3, 2 i les visites Arion, d'arribada a les Illes.

Sra. Carme Oliver Orellano
No es troba adscrita a aquesta DGOI sinó a la Direcció

General de Formació Professional.

Sr. Antonio Mir
No es troba adscrit a aquesta DGOI sinó a la Direcció

General de Formació Professional.

Sr. Josep Frias Cano
No es troba adscrit a aquesta direcció general, es troba al seu

centre escolar de destinació (baixa del servei setembre 2003).

Sra. Maria José Valle Fernández
No es troba adscrita a aquesta direcció general, es troba al

seu centre escolar de destinació (baixa del servei setembre
2003).

Sra. Bàrbara Isabel Martorell Cánaves
Desconeixem la seva situació, ja que a la Direcció General

de Personal Docent no en tenen cap constància.

Palma, 26 d'abril del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

F)
A la Pregunta RGE núm. 2043/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
mediador cultural. (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril del 2004).

Segons la resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia
16 de novembre del 2004, s'han convocat subvencions per a
ajuntaments i/o mancomunitats de les Illes Balears (que ja s'han
concedides) per dur a terme actuacions socials i educatives el
curs 2004/2005, i s'hi han destinat 136.600,00 euros. Aquesta
quantitat ha estat aportada en un 50% per la Conselleria
d'Educació i Cultura i en un altre 50% per la Conselleria de
Presidència i Esports.

Els ajuntaments i/o les mancomunitats podien optar a dues
modalitats d'ajudes:
- Modalitat A: Ajudes per a l'atenció social, educativa i cultural
quan els centres educatius del seu territori acullin un nombre
significant de població immigrada extracomunitària amb fills en
edat d'escolarització obligatòria que s'incorpora tardanament al
nostre sistema educatiu. Amb el compromís de l'ajuntaments i/o
la mancomunitat de la contractació d'un mediador/a cultural.
- Modalitat B: Ajudes per a la colAlaboració en matèria
d'activitats socials i educatives destinades a l'alumnat d'educació
secundària obligatòria que es troba en una situació social o
cultural desfavorida i/o de risc social i en perill d'abandonament
del sistema educatiu.

Amb el compromís de l'ajuntament i/o la mancomunitat de
la contractació d'un treballador/a social.

S'adjunta còpia del BOIB núm. 164, 20-11-04 (Resolució
del conseller ...), i del BOIB núm. 176 de dia 11-12-2004
(correcció d'errades ...), ambdós referents a l'exposat
anteriorment.

Palma, 28 d'abril del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2305/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a actuacions
relacionades amb l'àrea de música. (BOPIB núm. 38 de 23
d'abril del 2004).

La persona responsable, a data d'avui, 9 de març del 2005,
d eles actuacions relacionades amb l'àrea de música dins la
Direcció General de Cultura d'aquesta conselleria és Susana
Gilmartín Barbados.

Palma, 19 de març del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
H)
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A la Pregunta RGE núm. 2502/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a conveni
marc UIB en matèria d'innovació i formació de personal no
docent universitari. (BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

En el marc del conveni de colAlaboració entre la Conselleria
d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en
matèria d'innovació i formació de personal docent no
universitari del signat el 8 de novembre del 2003 actuem des de
tres iniciatives concretes:

1. En relació amb la formació, estem elaborant el disseny dels
cursos de formació i d'especialització adreçats al professorat no
universitari que es desenvoluparan l'any 2004.
2. Així mateix, ens trobem en el procés de determinació de la
temàtica preferent en relació amb un projecte de recerca que
estem dissenyant per dur-lo a terme en colAlaboració amb la
UIB.
3. Finançament en participació en la Xarxa estatal de Redinet
incorporat a la base de dades les investigacions, les innovacions,
els recursos didàctics i les publicacions periòdiques relatives a
la nostra comunitat autònoma. Recentment ha finalitzat la
traducció al català del Tesaure Europeu de l'Educació, que es
pot consultar a la web de Redinet.

En relació a l'addenda signada pel títol d'especialització
didàctica, signada el 18 de desembre del 2003, tenim realitzades
les actuacions següents:

- Disseny de l'estructura general.
Un període acadèmic encarregat a la UIB que s'organitza com
a un títol propi de la UIB i atorga un Màster en formació
didàctica per a l'ensenyament secundari títol d'especialització
didàctica.
Una fase pràctica organitzada per la Direcció General
d'Ordenació i Innovació de la Conselleria d'Educació i Cultura.

- Organigrama del personal responsable:
Comissió de coordinació (mixta) formada per 9 membres:
La directora general d'Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat (CAIB)
El director general d'Univesitat (CAIB)
El cap de servei de Formació Permanent del Professorat (CAIB)
El cap de servei d'Ordenació (CAIB)
El vicerector d'Ordenació Acadèmica (UIB)
El director de l'ICE (UIB)
La degana de la Facultat d'Educació (UIB)
El director del període acadèmic (UIB) 
El director del període de pràctiques docents (CAIB)

L'equip directiu estarà format per 5 membres:
El cap de servei de Formació del Professorat
El director del període acadèmic
El director del període de pràctiques docents
Un representant del professorat del període acadèmic
Un representant dels tutors del període de pràctiques docents

El disseny del títol es durà a terme, així com la seva
estructura, tant en la fase teòrica com en la fase pràctica.

També tenim dissenyat l'esborrany de la convocatòria
pendent de la seva revisió definitiva per la comissió a fi de
passar-ho a aprovació i signatura per part de l'Hble. Sr.
Conseller.

Palma, 27 d'abril del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 2762/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions
fetes a sa Costera. (BOPIB núm. 41 de 14 de maig del 2004).

D'acord amb el conveni de 26 de març del 1994, les
actuacions del Govern de les Illes Balears han consistit en la
concessió de terrenys necessaris per a l'execució de les obres i
en la seva direcció tècnica.

Palma, 17 de març del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3133/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a
construcció d'un centre integrat. (BOPIB núm. 42 de 21 de
maig del 2004).

No sabem si es refereix a un centre integrat de formació
professional i formació ocupacional o bé a un centre integrat de
secundària i ensenyaments artístics. Per tant, solAlicitam que
torni a formular la pregunta especificant a quin tipus de centre
es refereix.

Palma, 3 de maig del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3511/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a mesures
financeres i crèdits per a energies renovables. (BOPIB núm. 44
de 4 de juny del 2004).

Amb data 7 de setembre del 2004 es varen signar convenis
de colAlaboració amb la Caixa d'estalvis i Pensions de Barcelona
(La Caixa) i amb Sa Nostra, Caixa de Balears, per al foment de
l'eficiència energètica i l'ús dels recursos energètics renovables.

Aquests convenis tenen com a objectiu l'establiment de
línies de finançament especials per a inversions en matèria
d'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables.

Es va establir un import total de finançament de 500.000
euros amb cada una d'aquestes entitats, amb les condicions
financeres següent:

Tipus d'interès: euribor a un any (mitjana mensual) + 0.65
sense arrodoniment.

Periodicidtat de revisió: anual o semestral.

Palma, 28 d'abril del 23005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
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Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 3722/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a estat del
projecte d'artèria transversal. (BOPIB núm. 45 d'11 de juny del
2004).

Les obres del projecte modificat núm. 1 de la conducció
Llubí-Crestatx-Pollença han finalitzat. Queda pendent la
recepció de les obres..

Palma, 17 de març del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 3987/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a aules amb
un nombre d'alumnes superior al que permet la normativa.
(BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 4038/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a lloguer del
Casal Bartomeu Beltran. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del
2004).

El Govern de les Illes Balears no ha prioritzat. A l'escola de
Campanet s'han dut a terme actuacions concretes per fer front
a les necessitats plantejades del centre.

Per altra banda, el Govern de les Illes Balears vol colAlaborar
en la Posada de Biniatró, atès que considera que és important la
presència d'un centre i d'unes instalAlacions a la part forana de
Mallorca, amb les seves característiques idònies com a centre
cultural i d'exposicions.

Palma, 27 d'abril del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 6580/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a calendari
d'execució del Pla d'infraestructures educatives. (BOPIB núm.
60 de 29 d'octubre del 2004).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 6581/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a inversions
al Pla d'infraestructures educatives. (BOPIB núm. 60 de 29
d'octubre del 2004).

La inversió total prevista al Pla d'infraestructures és de
220.000.000 euros.

Palma, 3 de maig del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 6582/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a municipis
d'ubicació d'escoles del Pla d'infraestructures educatives.
(BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del 2004).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 6659/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a nombre
d'alumnes als centres educatius d'infantil, primària i
secundària. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del 2004).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 6703/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a funcions de
l'"eje de la prosperidad". (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del
2004).

No. Es tracta d'una iniciativa entre comunitats autònomes
per tal d'establir mecanismes de colAlaboració i defensa dels
interessos comuns.

Palma, 21 d'abril del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 6832/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a projecte
d'Enciclopèdia de Menorca. (BOPIB núm. 61 de 5 de
novembre del 2004).
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La Conselleria d'Educació i Cultura, a través de la Direcció
General de Cultura, s'ha compromès a adquirir en concepte de
colAlaboració amb l'edició de l'Enciclopèdia de Menorca, la
quantitat de seixanta exemplars del nou volum publicat
enguany, es tracta del tom XVI, Història de l'Art I, dedicat a
l'estudi de la història de l'art des de l'època de la conquesta
cristiana fins al segle XVIII.

Palma, 15 de març del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6873/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a responsabilitat
de la declaració de zona de gran afluència turística. (BOPIB
núm. 61 de 5 de novembre del 2004).

La Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat
comercial a les Illes Balears (BOIB 28.06.2001), preveu a
l'article 21, dins els supòsits exclosos de l'horari general, els
establiments comerciats situats a zones de gran afluència
turística i, a l'article 22 estableix la forma en què es podran
determinar les zones: "Els ajuntaments, a través d'exposició
motivada, adoptada per acord plenari, podran proposar a la
conselleria competent en matèria de comerç les parts del
territori municipal que es poden considerar zones de gran
afluència turística, als efectes d'exclusió de la limitació d'horaris
d'aquesta llei".

D'acord amb aquesta disposició, la competència per
determinar les zones de gran afluència turística correspon a la
conselleria competent en matèria de comerç, però sempre sobre
la base de la proposta dels ajuntaments, adoptada per acord
plenari.

Palma, 15 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6869/04 i 6870/04, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relatives a Marratxí
com a municipi de gran afluència turística i a centres
comercials de Marratxí, respectivament. (BOPIB núm. 61 de
5 de novembre del 2004).

La Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat
comercial a les Illes Balears (BOIB 28.06.2001), preveu a
l'article 21, dins els supòsits exclosos de l'horari general, els
establiments comerciats situats a zones de gran afluència
turística i, a l'article 22 estableix la forma en què es podran
determinar les zones: "Els ajuntaments, a través d'exposició
motivada, adoptada per acord plenari, podran proposar a la
conselleria competent en matèria de comerç les parts del
territori municipal que es poden considerar zones de gran
afluència turística, als efectes d'exclusió de la limitació d'horaris
d'aquesta llei".

En execució d'aquesta disposició legal, la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia, una vegada examinada la proposta
presentada per l'Ajuntament de Marratxí i després de comprovar
que contenia els requisits tècnics exigibles i que s'ajustava a
dret, aplicà el mateix criteri que per a la resta de propostes
municipals rebudes fins a la data, això és, el d'acceptar
autoritzar les zones de gran afluència turística d'acord amb les
propostes dels ajuntaments i, en conseqüència, aprovà la
proposta presentada per l'Ajuntament de Marratxí de considerar
zones de gran afluència turística, del 15 de març al 30 d'octubre
de cada any, a l'efecte d'exclusió de la limitació d'horaris
establerta a la Llei 11/2001, de 15 de juny, les parts del territori
municipal següents:

- Es Pont d'Inca: delimitada al nord pel torrent de Coa Negra; a
l'oest, pel carrer de F. Salvà Pizà (escultor); a l'est, pels carrers
de Santitat i d'Enagistes; i al sud, pel camí de Sant Llàtzer.

- Es Pla de na Tesa: delimitada al nord-oest pel carrer de Son
Bonet i, a continuació, més al nord per la carretera comarcal
PMV 301-3 cobnfinant amb la finca de Son Bonet; al sud-oest,
pel carrer de Xaloc i pel camí de Can Frontera; al sud, pel
carreró de Can Barbut i pel carrer de l'Arxidc Lluís Salvador; i
a lest, per les finques de Ca na Verdera i Ca s'Anglès.

- Es Mirall: delimitada al nord-est per la carretera vella de
Bunyola PM-204; al sud, per l'autopista Palma-Inca PM-27; des
del nord-oest (carretera vella de Bunyola) fins a l'oest (autopista
PM-27), pel torrent de Coa Negra.

- Sa Cabaneta: delimitada al nord pel camí de n'Olesa; a l'oest,
pels nuclis denominats Sant Marçal i sa Cabaneta Parc, per
l'avinguda de Bàrbara de Verí i pels carrers de n'Andreu Joan-
Batlle, de Dolors Gual de Torres, de Pere Canyelles i de
Guillem Bassa -Batlle; al sud, per la travessia Comuna núm. 9,
per sa Comuna, per les travessies Comuna núm. 6 i Comuna
núm. 2 i pel carrer de can Domingo; i a l'est, per Son Caulelles,

- Pòrtol: delimitada al nord pel carrer Major; a l'oest, pel carrer
d'Antoni Jaume (metge); al sud, pels carrers dels Xeremiers,
Garriga i Trinitat i pel camí de Sant Jordi; i a l'est, per la finca
Teulera de Son Seguí i, sortint de Pòrtol, per la carretera
comarcal PMV-301 en direcció a Santa Maria. 

Palma, 15 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 6918/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a combatre
ludopaties amb els ingressos de Lototrot i Promotrot. (BOPIB
núm. 61 de 5 de novembre del 2004).

La prevenció i el tractament de les addiccions és
competència de la Conselleria de Salut i Consum, i les activitats
que es porten a terme en aquesta matèria es financen amb càrrec
als pressuposts generals de la comunitat autònoma. és sens
dubte un tema de cabdal importància en el qual tots ens hem
d'implicar. La seva pregunta, si m'ho permet, s'hauria de referir
a tots els jocs i no només a aquest.

Palma, 13 d'abril del 2005.
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La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 7105/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a bitllets d'avió
amb destí a Madrid. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del
2004).

Els necessaris, segons els desplaçaments que per motiu del
seu càrrec ha dut a terme el conseller d'Interior per al bon
funcionament de la Conselleria d'Interior.

Palma, 5 d'abril del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 7501/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
transferència al Consell d'Eivissa per promoció turística.
(BOPIB núm. 65 de 3 de desembre del 2004).

Us comunic que, consultada la comptabilitat de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, les obligacions reconegudes per
transferències de capital (capítol 7) de l'exercici 2004, a càrrec
de la Conselleria de Turisme, a favor del Consell d'Eivissa, són
les que figuren al llistat adjunt.

Palma, 28 d'abril del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

El llistat a què es refereix la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament de les
Illes Balears, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 8206/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina S. Rado i Ferrando, relativa a I Congrés
anual sobre fracàs escolar. (BOPIB núm. 65 de 3 de desembre
del 2004).

L'aportació econòmica que la Conselleria d'Educació i
Cultura ha fet per a la celebració del I Congrés anual sobre
fracàs escolar ha estat la següent:

Despeses generals d'estructura 6.000,00 euros
7% 420,00 euros
TOTAL 6.420,00 euros

Palma, 26 d'abril del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 8515/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a elecció dels
tribunals avaluadors dels coneixements de llengua catalana.
(BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del 2004).

D'acord amb el Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre
avaluació i certificació de coneixements de català (publicat al
Butlletí Oficial de les Illes Balears de 21 de setembre del 2004),
el director general de Política Lingüística ha de designar -d'entre
persones expertes en avaluació de coneixements de llengua
catalana- les que han de formar part dels tribunals de cada
certificat de coneixements de català que expedeix la Direcció
General de Política Lingüística.

Palma, 26 d'abril del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 8550/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a oferta de
places escolars als centres públics per al curs 2004/05.
(BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del 2004).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 8557/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a places
ocupades als centres concertats per al curs 2004/05. (BOPIB
núm. 67 de 28 de desembre del 2004).

Centre Grups
1r batx.

Grups
2n batx.

Total
alumnes 1r

Total
alumnes 2n

Santa Maria (Palma) 2 2 66 54

Sant Pere 5 5 136 153

CIDE 4 2 108 79

Sant Jose Obrer I 9 9 291 287

Palma, 3 de maig del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 8561/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a obres als
centres educatius. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del
2004).

Nom Localit
at

Data
acabament

Actuació Previsió
econòmica
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CP La Soledat Palma febrer 05 Reformar
banys i reparar
la paret del
pati

30.000,00

CP Joan Miró Palma febrer 05 Asfaltat del
pati

30.000,00

IES Marian
Aguiló

Palma febrer 05 Ampliació 1.141.593,00

CP Son Ferriol Palma febrer 05 Ampliació 526.939,90

CPR Palma (Son
Malferit)

Palma febrer 05 Senyalització
aparcaments

1.910,52

IES Son Rullan Palma febrer 05 Canvi de
vidres

5.000.00

CP Cas Capiscol Palma maig 05 Nou CP 1.595.500,00

IES Ses Estacions Palma maig 05 Enrajolar 13.000,00

IES La Ribera Palma març 05 Nou IES 4.130.849,00

CP Son Quint Palma març 05 Insonorització
aula

35.000,00

Palma, 10 de març del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 8618/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a criteris de
selecció dels centres educatius. (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).

Els criteris que es fan servir són:

1. Si la demanda de material és per a secretaria es fa servir la
solAlicitud del centre. Un centre no pot introduir dades en els
sistemes de gestió si no disposa, com a mínim, d'un ordinador
i, en molts casos, d'una impressora. Quan un centre solAlicita
aquest tipus de material es comprova la certitud de les
afirmacions i, en general, se li serveix.

2. Si la dotació és general, és a dir, destinada a dotar els centres
de recursos didàctics basats en les TI (Tecnologies de la
informació), els criteris són:

- Els centres de nova construcció reben dotació.
- Els centres en què es fa una remodelació profunda reben

cablatge, sempre que el projecte de remodelació ho permet, i
dotació de material.

- Es va seguir una etapa de dotació d'aula informàtica a tots
els centres que impartien ESO ja que es tractava d'un imperatiu
de la matèria de tecnologia. Actualment està acabada.

- Es controla un equilibri entre totes les Illes i es dóna
preferència a les menors, també es procura assignar centres nous
d'una manera equitativa a cada CEP de manera que hi hagi una
possibilitat efectiva de formació del professorat.

- Es distribueixen dotacions que permetin mantenir l'ús de
la informàtica als centres en els quals la dotació original ha
caducat però que han desenvolupat uns hàbits d'ús de la
informàtica en la pràctica diària.

Palma, 28 d'abril del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 8621/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a percentatge
de PC per alumne. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del
2004).

L'autonomia econòmica de què disposen els centres docents,
l'interès que manifesten per les TI (tecnologies de la informació)
i les intervencions de les APIMAS fan que, ara mateix, no es
disposi de dades actualitzades sobre la relació
alumnat/ordinador a la nostra comunitat. Tanmateix s'està
elaborant un producte informàtic per mantenir al dia un
inventari de tot l'equipament dels centres, aquest producte
funcionarà abans d'acabar el present curs.

Amb les dades més recents de què es disposa, por dir-se que
la ràtio alumnat/ordinador no supera els 13 alumnes per
ordinador.

Palma, 28 d'abril del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 8621/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a manteniment
dels equips informàtics. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre
del 2004).

El manteniment dels equips informàtics es fa de diferents
maneres. En primer lloc, les compres es fan amb una garantia
estesa a tres anys (en el concurs d'enguany l'empresa
adjudicatària l'ha ampliada a quatre) amb un temps de resposta
màxim determinat a Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera.

Superada aquesta etapa, i amb els equips gairebé
amortitzats, la mateixa conselleria utilitza el seu personal (en
colAlaboració amb les persones que exerceixen les coordinacions
TI dels centres) per donar servei de manteniment als centres,
amb preferència als més petits que són també els que disposen
de més pocs recursos. Aquesta assistència es concreta en canvis
de programari, reconfiguracions i instalAlacions del sistema
operatiu i canvis de certes parts materials com és ara el disc dur,
lectors de CD o targes de xarxa, entre d'altres.

Palma, 28 d'abril del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 8683/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a convenis per
a escoles de música. (BOPIB núm. 68 de 28 de desembre del
2004).

La Conselleria d'Educació i Cultura treballa per a la millora
dels ensenyaments musicals a les nostres illes. Dins aquest
marc, es desenvolupa un pla d'ensenyaments musicals que
pretén millorar la xarxa educativa d'aquests estudis.
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Un cop realitzats els estudis de planificació necessaris per tal
de millorar i establir la xarxa d'ensenyaments musicals de la part
forana de Mallorca i de la resta de les Illes Balears, la
conselleria estudiarà la possibilitat de signar convenis amb
altres administracions locals.

Palma, 19 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 8827/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a entrada de
productes de les Illes als Estats Units. (BOPIB núm. 69 de 14
de gener del 2005).

L'aturada d'una de les dues trameses de productes a
l'aeroport de Los Ángeles.

Palma, 19 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 8828/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a presentació de
vins mallorquins. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

No. No ha tingut lloc cap tipus de presentació de vins als
Estats Units.

Palma, 19 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 8829/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a entrada  de vins
mallorquins a Califòrnia. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del
2005).

Sí, tot i haver la participació directa i entusiasta de
l'ambaixada espanyola a Washington i la mediació del cònsol
general, Sr. Dicenta..

Palma, 19 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 8833/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a costs dels
contractes amb empreses americanes per l'organització d'actes
de promoció de productes de les Illes Balears. (BOPIB núm. 69
de 14 de gener del 2005).

El cost dels contractes amb empreses americanes va ser de
260.571,05 euros.

Palma, 19 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 8835/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a resultats pràctics
de la promoció de productes de les Illes Balears a Estats Units.
(BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

L'interès d'importadors, cuiners i premsa especialitzada que
ha anunciat la seva propera visita a les Illes en resposta als actes
promocionals realitzats.

Palma, 19 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 8836/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a increment de
vendes de productes de les Illes als Estats Units. (BOPIB núm.
69 de 14 de gener del 2005).

L'acte promocional va tenir lloc el mes de novembre. El mes
de maig vendran els importadors i compradors interessats.

Palma, 19 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 8837/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a nivell
d'exportació de productes carnis i vi procedents de les Illes
Balears als Estats Units. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del
2005).

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no disposa
d'estadístiques pròpies quant a nivells d'exportació de productes
elaborats a Balears, essent les seves fonts les publicacions que
realitzen, tant el Ministeri d'Economia i Hisenda, com l'Institut
Nacional d'Estadística o l'ICEX, per la qual cosa no podem
aportar les dades solAlicitades.

Palma, 25 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 156/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a entrevistes
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mantingudes pel president. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del
2005).

La relació d'entrevistes de l'agenda del president dels dies 8,
9 i 10 de desembre del 2004 és la següent:

- Dia 8 va ser festiu.
- Dia 9, la Junta de l'Associació de bodeguers de les Illes

Balears, directius de PIME-Balears, subcampió del món i
subcampió d'Espanya de karate, representant de la Fundació
Campaner.

- Dia 10, el president del BBVA.

Palma, 21 d'abril del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 195/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a sistema de pagament
dels costos del metro. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del
2005).

Licitació mitjançant concurs.

Palma, 14 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AS)

A les Preguntes RGE núm. 583/05-685/05, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
quantitats gastades, reservades i disponibles de totes les
partides pressupostàries a 2 de març del 2004, a 1 de juny del
2004 i a 1 de setembre del 2004. (BOPIB núm. 72 de 4 de
febrer del 2005).

Seguint la pràctica parlamentària de legislatures precedents,
us recordo que atesa la naturalesa i el gran volum físic de la
relació solAlicitada, aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, perquè pugui fer-hi les consultes
que consideri oportunes i se li pugui facilitar la informació que
requereixi, a les dependències de la Secretaria General de la
Conselleria d'Interior, carrer Francesc Salvà, s/n, 07009 Es
Pinaret. Marratxí. Telèfon 971176400.

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

Ordre de Publicació
AT)

A les Preguntes RGE núm. 591/05 i 592/05, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a viatges
del president fora de les Illes Balears i amb càrrec a la CAIB.
(BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

La contestació a aquestes preguntes ja s'ha realitzat
mitjançant resposta a les preguntes escrites núm. 214/04,
215/04, a la pregunta oral davant ple núm. 576/05 (contestada
al Ple de dia 2.02.05) i a les preguntes orals davant comissió
núm. 1622/05 i 1623/05 (contestades a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de 16.03.05).

Palma, 15 d'abril del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 760/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges a Madrid del
conseller d'Interior. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

Els desplaçaments del conseller d'Interior a Madrid els
mesos de desembre i gener han estat els necessaris per al bon
funcionament de la Conselleria d'Interior, en concordança amb
les funcions que com a conseller cal dur a terme.

Palma, 5 d'abril del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 1262/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actes
d'inspecció i els informes que s'han elaborat arran de les
inspeccions a granges per detectar pinsos contaminats.
(BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

Conformement ja se cità a les observacions de la solAlicitud
de documentació: sí, hi ha raons fonamentades en dret que
n'impedeixen el trasllat, legalment només es pot informar d'un
cas concret, amb noms de productors, quan hi ha una sanció
ferma.

Palma, 8 de març del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 1270/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a granges
tancades cautelarment. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del
2005).

El tipus d'explotacions intervingudes de forma cautelar s'ha
contestat en anteriors preguntes parlamentàries. No obstant això,
s'ha de saber que legalment només es pot informar d'un cas
concret, amb noms de productors, quan hi ha una sanció ferma.

Palma, 28 de febrer del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
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AY)
A la Pregunta RGE núm. 1287/05, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a contractació
de personal d'IB3. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

La Constitució Espanyola del 1978 recull els principis
constitucionals següents:

Article 23: "Los ciudadanos tienen derecho a acceder en
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos,
con los requisitos que señalen las leyes".
Article 35: "Todos los españoles tienen el deber de trabajar
y el derecho al trabajo, a la liber elección de profesión u
oficio, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las
de su familia, sin que pueda en nigún caso hacerse
discriminación por razón de sexo.
Article 103.3: "La ley regulará el acceso a la función
pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad
..."

A les seleccions de personal d'IB3 es respecten els principis
d'igualtat d'accés en les distintes accepcions:

1) Igualtat d'accés entre sexes

Si la pregunta es refereix a la igualtat d'accés en funció del
sexe de la persona aspirant, la conculcació de la qual
contravendria l'article 35 de la Constitució, s'afirma el següent:

1. D'aquestes convocatòries no es desprèn cap impediment per
accedir en condicions d'igualtat als llocs de treball convocats:
S'han admès:

a) Un total de 25 administratius/ives, dels quals 20 són
dones i 5 són homes.

b) Un total de 10 auxiliars administratius/ives, dels quals 6
són dones i 4 són homes.

2. A "1 administratiu per a compres" es va ometre la forma
femenina administratiu/iva, si bé a les bases rectores de la
convocatòria sí que es va especificar. S'ha d'afegir que en el
tràmit d'elaboració i transcripció dels anuncies entre els serveis
de l'EPRTVIB i les agències de publicitat, etc., en ocasions es
perd algun detall de la informació.

Per altra banda, fa uns mesos es va produir una denúncia,
que es va tramitar al Ministeri de Treball, sobre un cas de
presumpta discriminació d'una dona que optava al lloc
d'ordenança-xofer i, després de no ser seleccionada, va
organitzar una "campanya" de presumpta discriminació.
S'adjunta l'informe sobre el cas que va ser presentat davant el
Consell d'Administració, tenint en compte que, a l'actualitat, la
proporció de dones és encara major.

2) Si el que es qüestiona són els terminis i/o llocs de
recollida de bases i de presentació d'instàncies, que podrien
"discriminar" els ciutadans d'altres illes

El termini (breu, en quasi tots els casos, entre 4 i 8 dies) que
s'ofereix als interessats per recollir les bases i presentar les
solAlicituds, es justifica per la urgència de posar en marxa
l'organització pròpia de la ràdio i la televisió pública.

Quant al punt de recollida i presentació de documents,
resulta lògic que, físicament, es produeixi a la seu de

l'EPRTVIB. No obstant això, com que per als habitants d'altres
illes es molt difícil recollir físicament les bases a Calvià, entre
d'altres facilitats, les bases són enviades per correu electrònic a
tots els interessats, a les adreces electròniques que ells mateixos
faciliten al departament de Recursos Humans.

Per altra banda, i per fomentar la igualtat d'accés, els anuncis
es publiquen en els diaris de totes les Illes Balears i s'informa
per Internet i per telèfon a totes les persones aspirants. Quant als
residents d'altres illes o d'altres comunitats autònomes, poden
accedir a les bases i presentar les solAlicituds per altres vies com
el correu ordinari, correu electrònic, fax, etc., la qual cosa
facilita al màxim les gestions.

3) Altres causes de discriminació

Si la pregunta fa referència a una discriminació per
qualsevol altre tipus de causa, informam que els processos
selectius estan controlats u supervisats, en tots els casos, per un
representant de la Conselleria de Funció Pública, que garanteix
que es compleixen els requisits de mèrit i capacitat. La
conselleria pot acreditar aquest extrem, ja que no es realitza cap
procés de selecció sense la presència i la participació del seu
representant.

Finalment, per resoldre qualsevol dubte sobre la possibilitat
que s'estigui fent un ús sexista del llenguatge en els processos
de selecció del personal, s'afegeix que la Gramàtica de la
llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, l'única
gramàtica normativa, que es pot consultar a la pàgina web
http://www.iecat.net, en el capítol sobre la morfologia flexiva
i concretament en el punt 10.1.2, sobre si és correcte l'ús del
masculí quan es fa referència a un grup de persones dels dos
sexes, estableix el següent:

"En els noms en què el gènere estableix oposicions de sexe,
el masculí és la forma no marcada semànticament. El caràcter
no marcat del masculí es pot constatar fàcilment en el valor
extensiu d'aquest gènere en contextos plurals. Efectivament, un
nom masculí plural (com els avis o els llops) pot designar un
grup sexualment heterogeni de mascles i femelles, però un nom
femení ha de fer referència necessàriamen a un grup de femelles
(com les àvies o les llobes). El caràcter no marcat del masculí
es pot constatar igualment en el fet que la concordança amb
mots de gènere diferent es fa en masculí (El meu pare i la meva
àvia eren rossellonesos; tots els avantpassats meus són italians
menys ells dos)".

Tenint en compte que l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) és
la institució que estableix la normativa sobre llengua catalana i
vetlla perquè el procés de normalització d'aquesta llengua sigui
coherent arreu del seu àmbit lingüístic (les seves funcions són
reconegudes pel Reial Decret 3118/1976, del 26 de novembre,
i la resolució de la Generalitat de Catalunya del 17 de maig del
2001), es considera correcte i normatiu utilitzar la forma
masculina en referència a un grup de persones dels dos sexes,
sense fer-ne un ús sexista.

Santa Ponça, 8 d'abril del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert i Cantalapiedra.
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Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 1354/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a
subvencions als ajuntaments d'Eivissa i Formentera. (BOPIB
núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

Cap dels dos municipis no ha solAlicitat o rebut subvenció en
matèria d'artesania durant els anys 2003 i 2004 per part de la
Direcció General de Comerç.

Palma, 13 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 1406/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a abonaments
guarderia. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

Quantitats aportades pel Govern a l'Abonament d'Infància"
durant l'any 2004:

Mallorca 756.300 euros
Menorca 104.800 euros
Eivissa 67.700 euros
Formentera 6.100 euros
Total 934.900 euros

Palma, 7 d'abril del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 1445/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvenció per a la
fira organitzada a Campanet. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
del 2005).

No s'ha donat cap subvenció a l'Ajuntament de Campanet
per a una fira els dies 18 i 19 de desembre.

Palma, 13 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BC)

A les Preguntes RGE núm. 1446/05, 1447/05 i 1448/05
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Pere sampol i Mas,
relatives a previsió de serveis gratuïts de transport a fires, a
servei gratuït de transport a la Fira de Campanet i a anuncis
amb motiu de la Fira de Campanet, respectivament. (BOPIB
núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

Aquesta conselleria, a petició dels ajuntaments, associacions
de veïns o simplement per proveir de transport unes dates
assenyalades on es prevei una gran afluència d'usuaris, ha
incrementat el servei públic existent, tant per carretera com els
serveis ferroviaris, per motiu de la celebració de fires i altres

esdeveniments a diferents municipis de l'illa. D'aquesta manera
es facilita l'afluència de públic i l'èxit de l'esdeveniment i,
sobretot, es potencia el transport públic davant del transport
privat.

Fins a la data, per part d'aquesta conselleria s'han autoritzat
increments de serveis per a les fires de l'esclatassang de Mancor
de la Vall, Fira de Sa Mel de Llubí, Fira de Campanet i la
darrera, Sa Fira des Fang, a més de la revetlla de Sant Antoni a
Sa Pobla, de Sant Sebastià a Palma, Ses Beneïdes de Muro,
Sopar a la Fresca de Binissalem i els trens nocturns de la Nit de
Nadal i Cap d'Any.

Serveis Ferroviaris de Mallorca no ha hagut d'assumir cap
cost operatiu per l'establiment del servei de transport públic per
a la Fira de Campanet i el cost de l'anunci de promoció del
transport públic per a la Fira de Campanet i el cost de l'anunci
de promoció del transport per a l'esmentada fira s'engloba dins
la campanya general de foment del transport públic.

La conselleria en la mesura de les seves possibilitats i
sempre que se solAliciti per part de l'ajuntament o de qualque
autoritat, continuarà incrementant el servei incloent, en el seu
cas, la gratuïtat.

Palma, 10 de març del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 1475/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a millora de
la recepció de televisió. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del
2005).

El projecte tècnic contractat i implementat per l'EPRTVIB
per al suport dels senyals d'IB3, TV3, C33, Canal 9 i Punt 2 té
l'objectiu de garantir la millor recepció de TV autonòmiques en
tot el territori de les Illes Balears. Per això, s'ha treballat
especialment en termes "insularitzats", és a dir, per illes.

Així, podem afirmar que la cobertura de la primera emissió
d'IB3 el dia 1 de març va ser per a cadascuna de les illes la
següent:

Illa Globals Insularitzats

Coberts % Coberts %

Formentera
Eivissa
Mallorca
Menorca
Total

7.607
97.118
745.179
79.681
929.585

100
98,16
98,99
98,96
98,91

7.607
95.927
745.179
69.241
917.954

100
96,95
98,99
85,99
97,67

Així mateix, i com que la pregunta fa referència a una
comarca concreta de l'illa de Mallorca, la Serra de Tramuntana,
explicarem que, perquè es pogués rebre la primera emissió
d'IB3 a les poblacions d'Estellencs i Banyalbufar, es va realitzar
una emissió via satèlAlit, el cost de la qual (excepte el cost del
segment de satèlAlit) l'ha assumit l'empresa que desenvolupa el
projecte tècnic d'IB3.
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A partir del dia 1 de maig, la població d'Estellencs rebrà la
programació d'IB3 a través d'una xarxa de fibra òptica i, per a
Banyalbufar, s'estudia una solució similar.

Per a l'emissió d'IB3 a partir del dia 1 de maig, de caràcter
definitiu, es realitzen els treballs tècnics necessaris en la xarxa
secundària de difusió per al període de proves i es millora la
qualitat d'emissió mitjançant els centres reemissors previstos.

L'objectiu d'IB3 per al dia 1 de maig és tenir una cobertura
pràcticament del 99%.

Per millorar el senyal d'IB3 a Menorca i a Eivissa,
l'EPRTVIB va acordar per concurs públic la distribució del seu
senyal mitjançant una xarxa de fibra òptica que ofereix una
millor qualitat en la transmissió del senyal i una major seguretat
davant d'una xarxa de radioenllaços que, en períodes d'altes
temperatures, estan sotmesos a processos de "fading" (pèrdua de
qualitat del senyal).

S'utilitza la xarxa de radioenllaços com a via de reserva per
garantir sempre el senyal d'IB3 en cadascuna de les illes.

Així mateix, el senyal d'IB3 es difon mitjançant els diferents
centres principals a través d'una xarxa de potència superior als
5 kW amb radioenllaços digitals (N+1) i codificació del senyal
en format MPEG 2 (4:2:0) a 8 Mb/s. Els centres amb una
potència superior als 5 kW són els següents: Alfàbia, Sant Joan
Baptista, Monte Toro, Pollença, Sant Salvador, Es Castell
d'Eivissa, Andratx, Sant Joan Baptista II, Calvià i Sant Josep
(Eivissa).

Per a Formentera es preveuen una sèrie d'actuacions,
instalAlant un cable submarí, que estan pendents de tramitar els
permissos i les valoracions necessàries del Ministeri de Medi
Ambient.

Santa Ponça, 8 d'abril del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
BE)

A les Preguntes RGE núm. 1481/05 i 1482/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
solAlicituds de subvenció per instalAlar energia solar a Eivissa
i a Menorca. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

S'estima que la gran majoria de les instalAlacions solars
realitzades per particulars són en sòl rústic (aproximadament el
90%). La majoria són instalAlacions fotovoltaiques aïllades per
subministrar d'energia elèctrica a habitatges que no tenen accés
a la xarxa elèctrica.

De les 31 solAlicituds rebudes de Menorca, 22 corresponen
a instalAlacions d'energia solar realitzades per particulars.

De les 19 solAlicituds rebudes d'Eivissa, 13 corresponen a
instalAlacions d'energia solar realitzades per particulars, i de les
4 solAlicituds rebudes de Formentera, 2 corresponen a
particulars.

Palma, 6 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 1486/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a retard del gas
natural a Menorca. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

Dins la revisió del Pla director sectorial energètic es proposa
l'arribada de gas natural mitjançant gasoducte a l'illa de
Menorca, tant per proveir el sector domèstic i industrial com la
central de generació elèctrica situada al port de Maó. Aquesta
és una de les principals actuacions dins el nou marc de la
política energètica balear: l'arribada de gas natural a Eivissa i
Mallorca (prevista a l'anterior pla) a més de disposar de gas
natural a Menorca mitjançant gasoducte.

L'anterior pla tan sols preveia l'arribada de gas natural a
Eivissa i Mallorca, i deixava Menorca exclosa de l'arribada
d'aquest combustible. Per tant, qui proposa que arribi el gas amb
les mateixes condicions que a Eivissa i a Mallorca, mitjançant
gasoducte de la xarxa de transport, i, per tant, costejat per
l'operador del sistema, és l'actual govern.

Les previsions d'arribada del gas natural a Mallorca són per
al 2007 i, si l'actual planificació és recollida com a
infraestructura bàsica de la xarxa de transport de gas natural per
part del Govern central, el gasoducte a Menorca podria estar
operatiu l'any 2011.

Palma, 8 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 1635/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a tercer
cicle combinat de producció d'energia elèctrica. (BOPIB núm.
76 de 25 de febrer del 2005).

Dins la revisió del Pla director sectorial energètic es
desclassifiquen com a centres de producció energètica la zona
de Sant Joan de Déu i Son Molines que l'anterior pla mantenia
com a centres de generació. Aquesta revisió proposa com a
emplaçaments de generació la reconversió de la central d'aire
propanat de Cas Tresorers (devora la depuradora de Palma) per
instalAlar els nous grups de cicle combinat (funcionant amb gas
natural) per donar cobertura a l'augment de demanda elèctrica.

Palma, 8 d'abril del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 1858/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
ajudes a guarderies de corporacions locals. (BOPIB núm. 77
de 4 de març del 2005).
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S'adjunta el llistat de corporacions locals beneficiàries de
subvencions per a la realització de programes i serveis d'atenció
a la primera infància (0-3 anys) durant els anys 2003 i 2004.

Palma, 7 d'abril del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

El llistat esmentat a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament de les Illes
Balears, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 1859/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
ajudes per a la construcció de centres d'estades diürnes.
(BOPIB núm. 77 de 4 de març del 2005).

Subvencions corresponents a la resolució de la consellera de
Presidència i Esports per la qual es regulen les ajudes per
realitzar projectes adreçats a persones majors dependents per a
l'any 2004 i se n'estableix la convocatòria (BOIB núm. 53, de 17
d'abril del 2004:

Entitat Projecte Import
concedit

Ajuntament de
Santa Margalida

Modificació del projecte bàsic i d'execució
del centre d'estades diürnes Santa
Margalida/ Equipament (carrer Doctor
Grimalt s/n)

159.415,92 i

Ajuntament de
Campanet

Equipament inicial del centre d'estades
diürnes (carrer Llorenç Riber, 6) 9.517,22i

Mancomunitat del
Pla de Mallorca Construcció centre de dia assistit de Petra

Reforma de residència en centre de dia
assistit de Sineu (Ponent-Hospital s/n)

118.573,99 i

84.684,50i

Ajuntament de
Lloseta

2a fase obres ampliació i equipament del
centre d'estades diürnes (carrer Antoni
Maura cantonada Ramón y Cajal) 34.080,56i

Ajuntament de
Sant Llorenç des
Cardassar

Equipament del centre d'estades diürnes
(Rector Pascual, 14-Sant Llorenç) 14.948,70i

Fundació pública
Residència
Miquel Mir

Equipament del servei d'estades diürnes de
la Residència Miquel Mir (Sant Francesc,
52) 353,27i

Patronat
Municipal de
l'Hospital de
Ciutadella

Equipament del centre d'estades diürnes
de Ciutadella (Degollador, 54 Ciutadella) 6.824,72i

Subvencions corresponents a la resolució de la consellera de
Presidència i Esports de 21 de setembre del 2004, per la qual es
regulen les ajudes per a la construcció i ampliació de centres
d'estades diürnes i habitatges tutelats, de titularitat municipal,
adreçats a persones major dependents, i se n'estableix la
convocatòria (BOIB núm. 138, de 5 d'octubre):

Entitat 
(ajuntament)

Projecte Import concedit
(a pagar en 19

anys)

Mancor de la
Vall

Projecte bàsic i d'execució d'adaptació de
local per a centre de dia

473.631,71i

Marratxí Centre de dia, servei d'estades diürnes 105.606,91i

Artà Construcció centre de dia 144.286,50 i

Capdepera Ampliació del centre d'estades diürnes 236.501,16 i

Sa Pobla Construcció centre de dia c) Isaac Pera, 21
confrontació Plaça Metge Duet 726.079,03 i

Son Servera Reforma i ampliació de la 2a planta de
l'edifici municipal per canviar el seu ús com
a centre de dia per a la tercera edat 189.447,48 i

Algaida Projecte de centre de dia per a persones
majors (C/ Pare Bartomeu Pou, 40) 863.455,53 i

Campanet Construcció d'un centre de dia al c/
Cardenal des Puig s/n 234.808,42 i

Llucmajor Construcció de centre de dia a Bahia's 298.000,00 i

Pollença Construcció de centre de dia 600.000.00 i

Migjorn Gran Construcció de centre de dia i llar tutelat 108.666,92 i

Ferreries Construcció de centre de dia 126.074,82 i

Binissalem Reforma edifici per adaptar-lo a habitatge
tutelat municipal 103.910,36 i

L l o r e t  d e
Vistalegre

Construció de centre de dia 611.671,89 i

Manacor Construcció de centre de dia a Portocristo 230.323,28 i

Felanitx Construcció centre d'encontre Es Carritxó 324.479,55 i

Palma, 7 d'abril del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 1860/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
incompliments de mesures al Pinaret i al Fusteret. (BOPIB
núm. 77 de 4 de març del 2005).

Durant l'any 2004 i fins el dia d'avui s'han produït 48
incompliments: 7 fugides i 41 no retorns que representen un
0,9% del total de sortides realitzades que han estat 3.104.

Palma, 7 d'abril del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 1862/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
cost del Congrés de Família. (BOPIB núm. 77 de 4 de març del
2005).

Les despeses originades pel II Congrés Internacional de
Família organitzat per la Direcció General de Menors i Família
de la Conselleria de Presidència i Esports, han estat imputades
a les següents partides dels pressuposts generals del 2004:

23601G3G016400000
23601G313G012270900FF23235
23601G313G012260600FF23235

Palma, 7 d'abril del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
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Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 1863/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a partida
pressupostària de les devolucions anticipades del descompte
per a residents. (BOPIB núm. 77 de 4 de març del 2005).

La partida pressupostària on es carreguen les devolucions
anticipades del descompte per a residents és: 17201
G/513D02/48049/00.

Palma, 31 de març del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 1864/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a deute acumulat de les
navilieres amb el Govern. (BOPIB núm. 77 de 4 de març del
2005).

El deute acumulat de les navilieres amb el Govern és d'un
total de 7.398,38 euros.

Palma, 4 d'abril del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Esports:
Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 2082/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions
de la consellera d'Obres Públiques pel que fa als habitatges
protegits. (BOPIB núm. 78 de 11 de març del 2005).

S'adjunta informe del director gerent de l'IBAVI de data 5
d'abril.

Palma, 6 d'abril del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Esports:
Margarita Cabrer i González.

L'informe a què fa referència la resposta, queda dipositat
al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament de les
Illes Balears, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 2146/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a mostra de
races autòctones. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

El Servei de Ramaderia no ha tramitat cap subvenció per a
la celebració, a Ciutadella de Menorca, de la mostra de races
autòctones.

Palma, 4 d'abril del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:

Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 2210/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a augment del
dèficit sanitari. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

La quantitat destinada a sanitat (funció 41 de la classificació
funcional), consolidada l'Administració General amb l'ib-salut,
durant els anys 2003 i 2004 ha estat la següent:

Exercici Xifra mínima
segons la Llei

21/2001

Crèdit inicial Obligacions
reconegudes

2003 655.160.429,99 678.777.121,89 727.305.480,76

2004 690.355.212,10 694.506.004,38 845,498.251,18*

* Les obligacions reconegudes el 2004 són provisionals.

Palma, 31 de març del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 2211/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a augment del
dèficit en educació. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

La quantitat destinada a ensenyament (funció 42 de la
classificació funcional) durant els anys 2003 i 2004 ha estat la
següent:

Exercici Crèdit inicial Obligacions
reconegudes

2003 422.826.214,86 528.687.886,22

2004 451.004.473,87 569.831.152,05*

* Les obligacions reconegudes el 2004 són provisionals.

Palma, 31 de març del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 2373/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a cost
anual del servei de guarderia de Vicepresidència. (BOPIB
núm. 80 d'1 d'abril del 2005).

El servei del Centre d'educació preescolar de
Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals es
troba en fase de regulació i desenvolupament dels tràmits per a
la seva posada en marxa, per la qual cosa és difícil determinar,
al dia d'avui, el cost anual que ha de tenir.

Palma, 18 d'abril del 2005.
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La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 2433/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a criteris
per obrir guarderies a empreses públiques. (BOPIB núm. 80
d'1 d'abril del 2005).

La posada en funcionament de guarderies a les dependències
de l'administració pública de la CAIB és una de les línies
d'actuació destinades a afavorir la conciliació de la vida laboral
i familiar. Les guarderies s'ajusten, com no pot ser d'altra
manera, a la normativa vigent en la matèria.

Palma, 19 d'abril del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BT)

A les Preguntes RGE núm. 2434/05 i 2436/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relatives
a guarderies a empreses públiques i a estudis tècnics que
n'avalen la necessitat. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).

A data d'avui, no s'ha obert cap guarderia a una empresa
pública.

Palma, 19 d'abril del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 2435/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a guarderies
a empreses públiques. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).

En aquests moments no està previst que s'obri cap guarderia
a una empresa pública durant l'any 2005.

Palma, 19 d'abril del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 2501/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sentència a
favor dels treballadors de Kraft. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril
del 2005).

El Govern -i volem subratllar no sols "aquest govern", sinó
qualsevol govern- ha de respectar, d'una banda, el dret d'exercir
davant les instàncies judicials les accions adients en defensa
dels drets de les persones; i d'altra, ha d'acatar qualsevol decisió
judicial al respecte.

Palma, 13 d'abril del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 3032/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a cursos coordinats
per la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia. (BOPIB núm. 82 de 15
d'abril del 2005).

La pregunta va adreçada a la Universitat de les Illes Balears
(UIB), per tant no correspon contestar-la al Govern.

Palma, 20 d'abril del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de control parlamentari de Radiotelevisió
de les Illes Balears, RGE núm. 2068/05. 

La Mesa de la Comissió de control parlamentari de
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en reunió de dia 5 de maig del 2005, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 2444/05, presentat per l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i acceptà la retirada de la pregunta de referència,
presentada pel diputat esmentat, relativa a percentatge
d'espectadors i publicada al BOPIB núm. 78, d'11 de març
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 2369/05 i 2692/05.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
18 de maig del 2005, admeté a tràmit els escrits RGE núm.
4052/05 i 4109/05, presentats pels Hbles. Srs. Diputats Andreu
Crespí Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, i Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, respectivament, i acceptà la retirada de les
preguntes següents:

- RGE núm. 2369/05, relativa a retirada d'arbres a Son Servera,
amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació
Territorial (BOPIB núm. 80, d'1 d'abril d'enguany).
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- RGE núm. 2692/05, relativa a anuncies en llengua castellana,
amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (BOPIB núm. 81, de 8 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Creació d'una ponència, dins la Comissió de Turisme, a fi

i efectes d'estudiar les repercussions que sobre l'economia
balear té l'oferta del tot inclòs. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
18 de maig del 2005, conformement amb l'acord adoptat pel Ple
de la Cambra, en sessió de dia 10 de maig d'enguany, acordà de
crear, en si de la Comissió de Turisme, una ponència a fi i
efectes d'estudiar les repercussions que sobre l'economia balear
té l'oferta del tot inclòs.

Així mateix, la Mesa acordà d'establir que aquesta ponència
tengui la mateixa composició numèrica que les ponències de les
comissions permanents, amb el mateix criteri distributiu.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Designació de portaveu suplent del Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de maig del 2005, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
4021/05, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, mitjançant el qual se solAlicita la designació de l'Hble. Sr.
Miquel Ramon i Juan com a portaveu suplent d'aquest grup.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 86.

- Pàg. 3254 i 3292. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple. Apartat L)
On diu: "RGE núm. 4073/05 (...), relativa a pagaments de la
Conselleria d'Educació i Cultura".
Hi ha de dir: "RGE núm. 4073/05 (...), relativa a propaganda
d'un espectacle per part de la Conselleria d'Educació".

- Pàg. 3307. Informació. Apartat C)

La informació relativa a la correcció tècnica a la Llei 2/2005, ha
d'anar signada de la manera següent: 

A la seu del Parlament, 11 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.



BOPIB núm. 87 -  20 de maig del 2005 3351



3352 BOPIB núm. 87 -  20 de maig del 2005



BOPIB núm. 87 -  20 de maig del 2005 3353



3354 BOPIB núm. 87 -  20 de maig del 2005



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


