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combatre la violència oculta a les aules. 3438

CF) RGE núm. 4529/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a borda de
treballadors interins de les empreses públiques. 3439

CG) RGE núm. 4530/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
irregular a l'empresa GESMA. 3439

CH) RGE núm. 4531/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resposta a
preguntes dels diputats. 3439

CI) RGE núm. 4532/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners contractats
a ràdio per a la inauguració d'IB3. 3439

CJ) RGE núm. 4533/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners gastats
a la inauguració d'IB3 Televisió. 3439

CK) RGE núm. 4534/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners contractats
a premsa per a la inauguració d'IB3. 3439

CL) RGE núm. 4535/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners gastats
a la inauguració d'IB3 Ràdio. 3439

CM) RGE núm. 4536/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a DP 1340/04
a Palma. 3440
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CN) RGE núm. 4537/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a DP 2718/04 a
Palma. 3440

CO) RGE núm. 4559/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compra de polseres
antimaltractadors. 3440

CP) RGE núm. 4560/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a violència domèstica.
3440

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 4601/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a desplaçaments i dietes del professorat. 3441

B) RGE núm. 4603/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concessió
administrativa del ferrocarril Palma-Sóller. 3441

C) RGE núm. 4604/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a traspàs dels fons
Consorci Formentera Desenvolupament. 3441

D) RGE núm. 4605/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
redireccionament del correu electrònic. 3441

E) RGE núm. 4606/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
del Reglament del Parlament. 3441

F) RGE núm. 4617/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la
convivència entre els alumnes als centres escolars. 3441

G) RGE núm. 4618/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de la pràctica docent del professorat. 3442

H) RGE núm. 4619/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acollida de les
mesures d'implantació de noves tecnologies als centres escolars. 3442

I) RGE núm. 4620/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de
la trobada d'empreses turístiques i de tecnologies en el marc del projecte Isnova. 3442

J) RGE núm. 4621/05, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat a
Menorca d'un creuer amb aproximadament 900 agents de viatge espanyols. 3442

K) RGE núm. 4622/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
instalAlacions per a la pràctica del golf a Menorca com a oferta turística. 3442

L) RGE núm. 4625/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a CP Es Pont. 3442

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 4448/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris de
colAlaboració de la Conselleria d'Educació en estudis fets per entitats alienes. 3443

B) RGE núm. 4449/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a raons de la
colAlaboració de la Conselleria d'Educació amb l'Associació Familiar de Balears. 3443

C) RGE núm. 4450/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la
metodologia de l'estudi que està fent  l'Associació Familiar de Balears. 3443

D) RGE núm. 4451/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització
de les dades de l'estudi que està fent l'Associació Familiar de Balears. 3443

E) RGE núm. 4452/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa econòmica
de l'estudi que està fent l'Associació Familiar de Balears als centres d'educació secundària obligatòria. 3443
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F) RGE núm. 4453/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús de la
informació sobre els centres obtinguda per l'Associació Familiar de Balears. 3444

G) RGE núm. 4454/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
repercussions de la informació obtinguda per l'Associació Familiar de Balears. 3444

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 4517/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió, costs i ingressos de la Targeta Verda. 3444

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 4510/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a adquisició i restauració de la goleta "Miguel
Caldentey". 3444

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 638/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a Pla de
desestacionalització. 3445

B) A la Pregunta RGE núm. 1021/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a absentisme escolar.
3445

C) A la Pregunta RGE núm. 1022/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a comissió relativa
a l'absentisme escolar. 3445

D) A la Pregunta RGE núm. 1025/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a actuacions del grups de
les Illes Balears al MIDEM. 3446

E) A la Pregunta RGE núm. 1026/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a recaptació en concepte
de l'1% cultural. 3447

F) A la Pregunta RGE núm. 1028/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Museu de Formentera.
3447

G) A la Pregunta RGE núm. 1030/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a convenis en matèria de
cultura. 3447

H) A la Pregunta RGE núm. 1093/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a cost de posada en
funcionament de la Targeta Verda. 3447

I) A la Pregunta RGE núm. 1096/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a avantatges de la Targeta Verda
a cadascuna de les Illes. 3447

J) A la Pregunta RGE núm. 1225/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a mesures per
garantir el respecte dels drets i de les llibertats fonamentals. 3447

K) A la Pregunta RGE núm. 1233/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a percentatge d'absentisme
escolar. 3448

L) A la Pregunta RGE núm. 1234/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a absentisme escolar.
3448

M) A la Pregunta RGE núm. 1392/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la Sra. Encarna
Gonyalons Moll. 3449

N) A la Pregunta RGE núm. 1393/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la Sra. Encarna
Gonyalons Moll II. 3449

O) A la Pregunta RGE núm. 1394/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la Sra. Encarna
Gonyalons Moll III. 3449

P) A la Pregunta RGE núm. 1395/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la Sra. Encarna Gonyalons
Moll IV. 3449
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Q) A la Pregunta RGE núm. 1396/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la Sra. Encarna
Gonyalons Moll V. 3449

R) A la Pregunta RGE núm. 1397/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la Sra. Encarna
Gonyalons Moll VI. 3450

S) A la Pregunta RGE núm. 1398/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la Sra. Encarna Gonyalons
Moll VII. 3450

T) A la Pregunta RGE núm. 1407/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a actuacions de l'IAQSE.
3450

U) A la Pregunta RGE núm. 1409/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a ajuts per a la traducció
d'obres d'autors de les Illes Balears. 3451

V) A la Pregunta RGE núm. 1410/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a nous menjadors escolars.
3451

X) A la Pregunta RGE núm. 1413/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a dotació de personal
d'administració i serveis als centres. 3451

Y) A la Pregunta RGE núm. 1495/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a pla de la
Conselleria d'Educació per a l'elecció de la llengua del primer ensenyament. 3451

Z) A la Pregunta RGE núm. 1642/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a reformes realitzades
als centres educatius d'Eivissa i Formentera. 3451

AA) A la Pregunta RGE núm. 1643/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a cost de les reformes
executades als centres educatius d'Eivissa i Formentera. 3452

AB) A la Pregunta RGE núm. 1650/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a insercions
publicitàries a mitjans de comunicació escrits. 3452

AC) A la Pregunta RGE núm. 1855/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a alumnes que
participen en els programes d'educació compensatòria. 3452

AD) A la Pregunta RGE núm. 1899/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a inversions de l'1%
cultural. 3452

AE) A la Pregunta RGE núm. 1912/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a exercici del dret de
tempteig i retracte durant el 2004. 3452

AF) A la Pregunta RGE núm. 2130/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Museu de Formentera.
3452

AG) A la Pregunta RGE núm. 2374/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a XXI Mostra de
Cuina Mallorquina. 3452

AH) A la Pregunta RGE núm. 2508/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a actuacions que
justifiquen l'execució del conveni entre el Govern i l'Institut de Serveis Socials de Mallorca. 3453

AI) A la Pregunta RGE núm. 2509/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a actuacions que
justifiquen l'execució del conveni entre el Govern i el Consell Insular de Mallorca. 3453

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 4365/05 i 4373/05, del Govern de les Illes Balears, relatius a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr.
Conseller de Treball i Formació. 3453

B) RGE núm. 4374/05, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior.
3453

3.17. INFORMACIÓ
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A) Tractament de preguntes orals davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per a les preguntes escrites RGE núm. 8843/05 a
8856/04. 3453

B) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 2191/05. 3454

C) Retirada de la Proposició no de llei davant la Comissió d'Economia RGE núm. 3970/05. 3454

D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 475/05. 3454

4. INFORMACIONS

A) Substitució a la Comissió d'Assumptes Socials. 3454
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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 24 de maig del 2005,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
8395/04, relativa a model comunitari en salut mental, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
potenciació de les Unitats de Salut Mental, unitats centrals del
model comunitari, per afavorir l’accés i la continuïtat de cures
de les persones que requereixen atenció a la xarxa de salut
mental.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incorporar la unitat d’hospitalització breu de psiquiatria per a
la població de la comarca d’Inca (actualment ubicada a
l’Hospital Psiquiàtric de Palma) a l’Hospital d’Inca en el
moment de la seva obertura. D’aquesta manera totes les unitats
d’aguts de psiquiatria de la comunitat autònoma estaran
ubicades en hospitals generals.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar treballant i a potenciar els recursos, tant hospitalaris
com comunitaris, destinats a la rehabilitació psicosocial de les
persones amb trastorn mental sever.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
potenciar la coordinació amb aquelles institucions i serveis amb
competències en matèria de salut mental, especialment amb els
serveis socials, per promoure el desenvolupament de recursos
que afavoreixin la integració social i laboral de les persones
amb trastorn mental sever, així com un augment dels
dispositius
de tipus residencial.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar treballant i a potenciar la coordinació amb les
associacions i organitzacions que desenvolupen la seva tasca
dins l’àrea de salut mental de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears."

A la seu del Parlament, 31 de maig del 2005.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 24 de maig del 2005,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
8627/04, relativa a suport a la candidatura de Madrid per
organitzar els Jocs Olímpics del 2012, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

"1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport
a la candidatura de la ciutat de Madrid per organitzar els Jocs
Olímpics del 2012.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar el màxim suport institucional a la
candidatura olímpica Madrid 2012 i a la ciutat de Palma com
a subseu olímpica de les proves de vela."

A la seu del Parlament, 31 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 24

de maig del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm. 421/05, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a política
educativa del Govern de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació i Cultura, Francesc Fiol i Amengual.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del
Grup Parlamentari Socialista i l'Hble. Sr. Josep Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Eduard
Riudavets i Florit i Francesc Fiol i Amengual.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació
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A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4073/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a propaganda
d'un espectacle per part de la Conselleria d'Educació. (BOPIB
núm. 86 de 13 de maig i núm. 87 de 20 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 1 de juny 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 24

de maig del 2005, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny 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 24

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4244/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a sinistralitat laboral a
Menorca. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny 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 24

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4245/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures després de l'accident de la
carretera de Valldemossa. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del
2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny 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 24

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4246/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a sinistralitat laboral a Eivissa.
(BOPIB núm. 87 de 20 de maig del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny 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 24

de maig del 2005, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny 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 24

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4264/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a novetat de la campanya de la declaració de
l'IRPF. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4260/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inspecció de joc. (BOPIB núm. 87 de 20 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 1 de juny 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 24

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4261/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions del servei de joc. (BOPIB núm.
87 de 20 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 1 de juny 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 24

de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4262/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajuts per palAliar la gelada. (BOPIB núm. 87
de 20 de maig del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de maig del 2005, debaté la Pregunta 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 de
cadenes hoteleres. (BOPIB núm. 87 de 20 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 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de maig del 2005, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 87 de 20 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 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de maig del 2005, debaté la Pregunta 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". (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny 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 24

de maig del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 4149/05, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
conveni de carreteres. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del
2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada del punt 5 de la Moció RGE núm. 4149/05.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de maig del 2005, es retirà el punt 5 de la moció de
referència, presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a conveni de carreteres (BOPIB núm. 87 de
20 de maig d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Retirada del punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm.

8627/04.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de maig del 2005, es retirà el punt 3 de la proposició no de
llei de referència, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a la candidatura de Madrid per organitzar els
Jocs Olímpics del 2012 (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del
2004).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i General del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de maig del
2005, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3511/05, relativa a creació del consorci del Pati de Sa
Lluna d'Alaior, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar les converses necessàries amb l'Ajuntament
d'Alaior i el Consell Insular de Menorca amb la finalitat de
constituir un consorci o figura jurídica similar, per a la
rehabilitació, adequació i gestió del conjunt d'immobles format
pel Pati de Sa Lluna i de l'Església de Sant Diego."

A la seu del Parlament, 18 de maig del 2005.
El secretari:
Fernando Rubio i Aguiló.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 19 de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 3456/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
aportacions a l'execució de programes agrícoles, ramaders i de
desenvolupament rural. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del
2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 19 de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 3457/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
subvencions per abandonament de la quota làctia. (BOPIB núm.
84 de 29 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 19 de maig del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 3458/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del
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Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
quotes del sector lacti. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 19 de maig del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 3300/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes Equal. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 19 de maig del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 3301/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes Equal II. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 19 de maig del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 3302/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes Equal III. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 19 de maig del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 3303/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes Equal IV. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 19 de maig del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 3304/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes Equal V. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 19 de maig del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 3305/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes Equal VI. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 19 de maig del 2005, rebutjà la
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Proposició no de llei RGE núm.  2378/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa al control dels hàbits
nutricionals i del consum en nutrició de la població de les Illes
Balears, prevenció de l'obesitat i foment de la pràctica de
l'exercici físic. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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 19 de maig del 2005,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  3329/05, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a manteniment
del CP Sa Graduada (Eivissa) en el seu emplaçament actual.
(BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de maig del 2005,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  3475/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a construcció d'un edifici per a
l'Escola Oficial d'Idiomes a Eivissa. (BOPIB núm. 84 de 29
d'abril del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i

Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre el conflicte entre
pescadors i peixaters per la primera venda de peix a la llotja
(RGE núm. 3040/05).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 19 de maig del 2005, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca
qui, acompanyada pel director general de Pesca, informà sobre
el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de recaptar la presència de la directora general de

l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (RGE núm.
3210/05).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de maig del
2005, aprovà l'escrit RGE núm. 3210/05, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, de solAlicitud d'acord per tal de recaptar
la presència de la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears per tal d'informar sobre
diverses qüestions relatives al tractament de la informació per
part de l'ens esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 de juny del 2005, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 4554/05, de reforma de la Llei 1/2003, de 20 de
març, de cooperatives, a tramitar pel procediment d'urgència

Així mateix, conformement amb l'article 140.1 del
Reglament del Parlament, la Mesa acordà de sotmetre a
audiència de la Junta de Portaveus la solAlicitud de tramitació
directa i en lectura única del projecte de referència.
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Palma, a 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

CERTIFICA que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 20 de
maig del 2005, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

34. Aprovació del Projecte de llei de reforma de la Llei
1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears
(BOIB núm. 42, de 29 de març).

El Consell de Govern, a proposta del conseller de Treball i
Formació, adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de reforma de la Llei
1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears, que
s'adjunta al present acord.

Segon. Remetre al Parlament de les Illes Balears el projecte
de llei aprovat i solAlicitar a la Mesa del Parlament, d'acord amb
el disposat als articles 95 i 40 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, la seva tramitació com a projecte d'urgència,
de forma directa i en lectura única"

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 20 de maig del 2005.

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

A)
PROJECTE DE LLEI DE REFORMA DE LA LLEI
1/2003, DE 20 DE MARÇ, DE COOPERATIVES DE

LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La disposició transitòria segona de la Llei 1/2003, de 20 de
març, de Cooperatives de les Illes Balears (BOIB núm. 42, de
29 de març) va atorgar un termini màxim de vint-i-quatre mesos
a partir de la publicació de la Llei perquè les cooperatives de les
Illes Balears constituïdes d’acord amb la normativa anterior
adaptessin els seus estatuts a aquesta Llei.  A més, la llei preveu
que, un cop exhaurit aquest termini, sense adaptar els seus
Estatuts, les cooperatives quedin dissoltes de ple dret i entrin en
període de liquidació, sense perjudici que la cooperativa acordi
expressament la seva reactivació amb l’acord previ de
l’assemblea general.

Actualment, un gran nombre de societats cooperatives no
han pogut adaptar els seus Estatuts a la Llei 1/2003, de 20 de
març, tot això, fa necessari modificar la disposició transitòria
segona de la Llei 1/2003, de 20  de març, amb la finalitat
d’atorgar un nou termini perquè les cooperatives de les Illes
Balears adaptin els seus Estatuts a les prescripcions d’aquesta
Llei, per motius de seguretat jurídica. 

Article únic

Es modifica la disposició transitòria segona de la Llei
1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears, que
passa a tenir la següent redacció:

“Disposició transitòria segona
Adaptació dels estatuts

1. Les cooperatives de les Illes Balears constituïdes abans de
l’entrada en vigor de la present Llei hauran de presentar en el
registre de cooperatives els seus estatuts adaptats a la mateixa
abans del 31 de juliol de 2005.

2. L’acord d’adaptació esmentat haurà d’ésser adoptat per
l’Assemblea Genera, i serà suficient el vot a favor de la meitat
més un dels socis presents i representats.

3. Una vegada transcorregut el termini indicat a l’apartat 1, si
les cooperatives no compleixen la seva obligació de presentar
els seus estatuts adaptats al registre de cooperatives, quedaran
dissoltes de ple dret, i entraran en període de liquidació."

Disposició final única

Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 20 de maig del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.
El president:
Jaume Matas i Palou.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4518/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de turisme. (Mesa d'1 de
juny del 2005).

Palma, a 1 de juny 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 149 i següents del

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

Palma, a El Grup Parlamentari Socialista presenta la
interpelAlació al Govern respecte de la seva política general en
matèria de turisme.

Palma, 26 de maig del 2005.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
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3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4467/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 421/05,
relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears.
(Mesa d'1 de juny del 2005).

Palma, a 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari  PSM-
Entesa Nacionalista presenta, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 421/05, relativa a política educativa del Govern de
les Illes Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, per al curs 2006/2007 una ordre d'admissió
d'alumnes que garanteixi la igualtat de l'alumnat en l'accés a una
plaça dels centres sostinguts amb fons públics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir un repartiment equitatiu de l'alumnat
immigrant entre els centres sostinguts amb fons públics.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar una nova "Planificació educativa de les Illes
Balears" (mapa escolar).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir la normativa en la concertació d'aules.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a descartar el seu projecte d'esmerçar fons públics per
a la construcció d'aules a centres que no són públics.

6. El Parlament de les Illes Balears constata la manipulació que,
de les xifres d'escolarització, realitza el Govern de les Illes
Balears i l'insta a ser objectiu en la difusió d'aquestes dades.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un pla específic de difusió de
l'excelAlent tasca pedagògica realitzada als centres públics.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa mesures que afavoreixin la valoració
social de l'ensenyament públic.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir vies de participació efectiva de la comunitat
educativa.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa mesures efectives contra el fracàs
escolar i l'abandonament d'estudis.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectius immediatament els pagaments pendents de
professors interins, menjadors escolars, etc.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la dotació econòmica i humana als centres
que acullen alumnat amb especials dificultats.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aportar, als centres docents, informació verídica i
actualitzada de la normativa existent en matèria educativa.

Palma, a 25 de maig del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4350/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a projectes a elaborar/executar per la
Conselleria de Medi Ambient del conveni amb el NIMAM.
(Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4351/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a reunions de la Comissió Mixta entre el
NIMAM i la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa d'1 de juny
del 2005).

RGE núm. 4352/05, 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. (Mesa
d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4387/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitat de
salut mental infantojuvenil de Llevant (I). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4388/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitat de
salut mental infantojuvenil de Llevant (II). (Mesa d'1 de juny
del 2005).

RGE núm. 4389/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitat de
salut mental infantojuvenil de Llevant (III). (Mesa d'1 de juny
del 2005).

RGE núm. 4390/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de Presidència del Govern de les Illes Balears. (Mesa d'1 de
juny del 2005).

RGE núm. 4391/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de Vicepresidència. (Mesa d'1 de juny del 2005).
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RGE núm. 4392/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de la Conselleria de Relacions Institucionals. (Mesa d'1 de
juny del 2005).

RGE núm. 4393/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transport.
(Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4394/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de la Conselleria de Salut i Consum. (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4395/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de la Conselleria de Treball i Formació. (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4396/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de la Conselleria d'Educació i Cultura. (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4397/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de la Conselleria de Turisme i portaveu del Govern de les Illes
Balears. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4398/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4399/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. (Mesa d'1 de
juny del 2005).

RGE núm. 4400/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4401/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de la Conselleria de Presidència i Esports. (Mesa d'1 de juny
del 2005).

RGE núm. 4402/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. (Mesa d'1
de juny del 2005).

RGE núm. 4403/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de la Conselleria d'Interior. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4404/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de viatges la Presidència del Govern de les Illes Balears.
(Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4405/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de viatges de la Conselleria de Relacions Institucionals. (Mesa
d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4006/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de viatges de la Vicepresidència del Govern de les Illes
Balears. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4407/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de viatges de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transport. (Mesa d'1 de juny del 2005). 

RGE núm. 4408/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de viatges de la Conselleria de Salut i Consum. (Mesa d'1 de
juny del 2005).

RGE núm. 4409/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de viatges de la Conselleria de Treball i Formació. (Mesa d'1
de juny del 2005).

RGE núm. 4410/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de viatges de la Conselleria d'Educació i Cultura. (Mesa d'1 de
juny del 2005).

RGE núm. 4411/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de viatges de la Conselleria de Turisme i portaveu del Govern
de les Illes Balears. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4412/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de viatges de la Conselleria de Medi Ambient. (Mesa d'1 de
juny del 2005).

RGE núm. 4413/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de viatges de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.
(Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4414/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de viatges de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. (Mesa d'1
de juny del 2005).

RGE núm. 4415/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de viatges de la Conselleria de Presidència i Esports. (Mesa
d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4416/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de viatges de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
(Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4417/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de viatges de la Conselleria d'Interior. (Mesa d'1 de juny del
2005).
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RGE núm. 4418/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (I). (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4419/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (II). (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4420/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (III). (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4421/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (IV). (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4422/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (V). (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4423/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (VI). (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4424/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (VII). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4425/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (VIII). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4426/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (IX). (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4427/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (X). (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4428/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (XI). (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4429/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (XII). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4430/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (XIII). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4431/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (XIV). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4432/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (XV). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4433/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (XVI). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4434/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (XVII). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4435/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (XVIII). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4436/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (XIX). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4437/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (XX). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4438/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (XXI). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4439/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (XXII). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4440/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (XXIII). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4441/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (XXIV). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4442/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
la República Popular Xinesa (XXV). (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4443/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge als
Estats Units. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4444/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altres
viatges del conseller de Comerç. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4445/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió
d'altres viatges del conseller de Comerç. (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4446/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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instituts que han reduït els cursos de batxillerat. (Mesa d'1 de
juny del 2005).

RGE núm. 4447/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dades d'alumnat de batxillerat. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4468/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a fangs submarins del drenatge del port
de Portocolom. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4469/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a servei de diàlisi a Ciutadella. (Mesa
d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4470/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ajuts per a la vigilància i seguretat a
les platges. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4503/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a ingressos de venda de productes cartogràfics
per a la Fundació per al desenvolupament sostenible de les
Illes Balears. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4504/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a ingressos de venda de productes i serveis per
a la Fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes
Balears. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4505/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a ingressos de venda de productes i serveis per
a la Fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes
Balears. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4519/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a
les federacions esportives. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4520/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions per al manteniment de les federacions esportives.
(Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4521/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per
pagar el desplaçament dels assembleistes. (Mesa d'1 de juny
del 2005).

RGE núm. 4522/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a
trasllats interilles dels esportistes menors de 16 anys. (Mesa
d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4523/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
per a la construcció del velòdrom. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4524/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renovació
de la subvenció a l'equip ciclista. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4525/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manteniment i explotació del velòdrom. (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4526/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients oberts als instituts d'ensenyament secundari. (Mesa
d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4527/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
de la violència a les aules. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4528/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions per combatre la violència oculta a les aules. (Mesa
d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4529/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a borda de
treballadors interins de les empreses públiques. (Mesa d'1 de
juny del 2005).

RGE núm. 4530/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
irregular a l'empresa GESMA. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4531/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resposta
a preguntes dels diputats. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4532/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners
contractats a ràdio per a la inauguració d'IB3. (Mesa d'1 de
juny del 2005).

RGE núm. 4533/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners
gastats a la inauguració d'IB3 Televisió. (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4534/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners
contractats a premsa per a la inauguració d'IB3. (Mesa d'1 de
juny del 2005).

RGE núm. 4535/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners
gastats a la inauguració d'IB3 Ràdio. (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4536/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a DP
1340/04 a Palma. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4537/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a DP
2718/04 a Palma. (Mesa d'1 de juny del 2005).
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RGE núm. 4559/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compra de
polseres antimaltractadors. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4560/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a violència
domèstica. (Mesa d'1 de juny del 2005).

Palma, a 1 de juny 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 escrita.

Quins projectes elaborarà i executarà la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears del conveni subscrit
amb el Ministeri de Medi Ambient sobre projectes en el litoral
de les Illes Balears?

Palma, a 23 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 escrita.

Quantes reunions de la Comissió Mixta entre el Ministeri de
Medi Ambient i la Conselleria de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears s'han mantingut fins ara per dur el seguiment
del conveni subscrit sobre projectes en el litoral de les Illes
Balears? Còpia dels acords de cadascuna d'aquestes reunions.

Palma, a 23 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 escrita.

Quan s'elaborarà el projecte d'adequació de la badia de
Portocolom, inclòs en el conveni subscrit entre el Ministeri de
Medi Ambient i la Conselleria de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears? Quan se sotmetrà l'esmentat projecte a
informació pública?

Palma, a 23 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de nins fins a 14 anys visitats el 2004 i el
2005 fins a data d'avui a la Unitat de salut mental infantojuvenil
del llevant?

Palma, a 24 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.

Amb quina quantitat de psiquiatres, psicòlegs, infermers,
treballadors socials i administratius compta la Unitat de salut
mental infantojuvenil del llevant?

Palma, a 24 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina partida pressupostària té la Unitat de salut mental
infantojuvenil del llevant en els pressuposts del 2005?

Palma, a 24 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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.

Per quin motiu la Presidència del Govern de les Illes Balears
oculta al Parlament la informació solAlicitada referent a les
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factures de viatges efectuats, així com la solAlicitada sobre
despeses a restaurants i altres establiments hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Per quin motiu la Vicepresidència del Govern de les Illes
Balears oculta al Parlament la informació solAlicitada referent a
les factures de viatges efectuats, així com la solAlicitada sobre
despeses a restaurants i altres establiments hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu la Conselleria de Relacions Institucionals del
Govern de les Illes Balears oculta al Parlament la informació
solAlicitada referent a les factures de viatges efectuats, així com
la solAlicitada sobre despeses a restaurants i altres establiments
hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Per quin motiu la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge
i Transport del Govern de les Illes Balears oculta al Parlament
la informació solAlicitada referent a les factures de viatges
efectuats, així com la solAlicitada sobre despeses a restaurants i
altres establiments hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Per quin motiu la Conselleria de Salut i Consum del Govern
de les Illes Balears oculta al Parlament la informació solAlicitada
referent a les factures de viatges efectuats, així com la
solAlicitada sobre despeses a restaurants i altres establiments
hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Per quin motiu la Conselleria de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears oculta al Parlament la informació
solAlicitada referent a les factures de viatges efectuats, així com
la solAlicitada sobre despeses a restaurants i altres establiments
hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Per quin motiu la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears oculta al Parlament la informació
solAlicitada referent a les factures de viatges efectuats, així com
la solAlicitada sobre despeses a restaurants i altres establiments
hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.
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Per quin motiu la Conselleria de Turisme i Portaveu del
Govern de les Illes Balears oculta al Parlament la informació
solAlicitada referent a les factures de viatges efectuats, així com
la solAlicitada sobre despeses a restaurants i altres establiments
hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Per quin motiu la Conselleria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears oculta al Parlament la informació solAlicitada
referent a les factures de viatges efectuats, així com la
solAlicitada sobre despeses a restaurants i altres establiments
hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Per quin motiu la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
del Govern de les Illes Balears oculta al Parlament la informació
solAlicitada referent a les factures de viatges efectuats, així com
la solAlicitada sobre despeses a restaurants i altres establiments
hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Per quin motiu la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears oculta al Parlament la informació
solAlicitada referent a les factures de viatges efectuats, així com
la solAlicitada sobre despeses a restaurants i altres establiments
hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Per quin motiu la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears oculta al Parlament la informació
solAlicitada referent a les factures de viatges efectuats, així com
la solAlicitada sobre despeses a restaurants i altres establiments
hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Per quin motiu la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears oculta al Parlament la
informació solAlicitada referent a les factures de viatges
efectuats, així com la solAlicitada sobre despeses a restaurants i
altres establiments hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Per quin motiu la Conselleria d'Interior del Govern de les
Illes Balears oculta al Parlament la informació solAlicitada
referent a les factures de viatges efectuats, així com la
solAlicitada sobre despeses a restaurants i altres establiments
hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Té previst el president del Govern de les Illes Balears
contestar les preguntes i/o solAlicituds de documentació que li
formularen el seu dia respecte de les factures de viatges
efectuats, així com la solAlicitada sobre despeses a restaurants i
altres establiments hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Té previst la Conselleria de Relacions Institucionals del
Govern de les Illes Balears contestar les preguntes i/o
solAlicituds de documentació que li formularen el seu dia
respecte de les factures de viatges efectuats, així com la
solAlicitada sobre despeses a restaurants i altres establiments
hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Té previst la Vicepresidència del Govern de les Illes Balears
contestar les preguntes i/o solAlicituds de documentació que li
formularen el seu dia respecte de les factures de viatges
efectuats, així com la solAlicitada sobre despeses a restaurants i
altres establiments hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transport del Govern de les Illes Balears contestar les preguntes
i/o solAlicituds de documentació que li formularen el seu dia
respecte de les factures de viatges efectuats, així com la
solAlicitada sobre despeses a restaurants i altres establiments
hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria de Salut i Consum del Govern de
les Illes Balears contestar les preguntes i/o solAlicituds de
documentació que li formularen el seu dia respecte de les
factures de viatges efectuats, així com la solAlicitada sobre
despeses a restaurants i altres establiments hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el president del Govern de les Illes Balears
contestar les preguntes i/o solAlicituds de documentació que li
formularen el seu dia respecte de les factures de viatges
efectuats, així com la solAlicitada sobre despeses a restaurants i
altres establiments hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears contestar les preguntes i/o solAlicituds de
documentació que li formularen el seu dia respecte de les
factures de viatges efectuats, així com la solAlicitada sobre
despeses a restaurants i altres establiments hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Té previst la Conselleria de Turisme i Portaveu del Govern
de les Illes Balears contestar les preguntes i/o solAlicituds de
documentació que li formularen el seu dia respecte de les
factures de viatges efectuats, així com la solAlicitada sobre
despeses a restaurants i altres establiments hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears contestar les preguntes i/o solAlicituds de
documentació que li formularen el seu dia respecte de les
factures de viatges efectuats, així com la solAlicitada sobre
despeses a restaurants i altres establiments hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del
Govern de les Illes Balears contestar les preguntes i/o
solAlicituds de documentació que li formularen el seu dia
respecte de les factures de viatges efectuats, així com la
solAlicitada sobre despeses a restaurants i altres establiments
hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de
les Illes Balears contestar les preguntes i/o solAlicituds de
documentació que li formularen el seu dia respecte de les

factures de viatges efectuats, així com la solAlicitada sobre
despeses a restaurants i altres establiments hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria de Presidència i Esports del Govern
de les Illes Balears contestar les preguntes i/o solAlicituds de
documentació que li formularen el seu dia respecte de les
factures de viatges efectuats, així com la solAlicitada sobre
despeses a restaurants i altres establiments hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
del Govern de les Illes Balears contestar les preguntes i/o
solAlicituds de documentació que li formularen el seu dia
respecte de les factures de viatges efectuats, així com la
solAlicitada sobre despeses a restaurants i altres establiments
hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria d'Interior del Govern de les Illes
Balears contestar les preguntes i/o solAlicituds de documentació
que li formularen el seu dia respecte de les factures de viatges
efectuats, així com la solAlicitada sobre despeses a restaurants i
altres establiments hotelers?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

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

La iniciativa del viatge a la República Popular Xinesa pel
conseller de Comerç, Indústria i Energia sorgeix de la mateixa
conselleria o ha estat conseqüència d'una invitació d'una altra
institució?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En cas que el viatge a la República Popular Xinesa pel
conseller de Comerç, Indústria i Energia s'hagi decidit per
iniciativa pròpia, quin ha estat el motiu per prioritzar-lo davant
d'altres destinacions més habituals dels productes mallorquins?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones han format la comitiva oficial que s'ha
desplaçat a la República Popular Xinesa acompanyant el
conseller de Comerç, Indústria i Energia?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat l'agenda oficial de la visita a la República
Popular Xinesa per part del conseller de Comerç, Indústria i
Energia?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Durant la visita del conseller de Comerç, Indústria i Energia
a la República Popular Xinesa, o amb motiu d'aquesta, ha estat
obsequiat, convidat o ha rebut regals de qualque empresari
privat o empresa privada?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el cas que durant la visita del conseller de Comerç,
Indústria i Energia a la República Popular Xinesa, o amb motiu
d'aquesta, hagi estat obsequiat, convidat o hagi rebut regals de
qualque empresari o empresa privada, quins han estat aquests?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el seu viatge a la República Popular Xinesa el conseller
de Comerç, Indústria i Energia ha fet promoció turística de les
Illes Balears?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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La visita a les fàbriques de calçat de firmes d'origen balear
a la República Popular Xinesa pel conseller de Comerç,
Indústria i Energia significa que el conseller aprova la
deslocalització de la indústria balear cap a Àsia?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha reprovat el conseller de Comerç, Indústria i Energia als
empresaris balears amb fàbriques a Xina que hagin deslocalitzat
les seves empreses?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La visita a les fàbriques de calçat de firmes d'origen balear
a Xina, per part del conseller de Comerç, Indústria i Energia
significa que dóna suport a la deslocalització de la indústria
balear?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha estat comprovant el conseller de Comerç, Indústria i
Energia possibilitats per a la deslocalització de la indústria
perlera de Balears a la República Popular Xinesa?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

Tengué ocasió de conèixer el conseller de Comerç, Indústria
i Energia quins sous es paguen als treballadors xinesos a les
fàbriques de calçat de firmes balears a la República Popular
Xinesa?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin producte balear pensa el conseller de Comerç,
Indústria i Energia que pot ser venut a la República Popular
Xinesa?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el conseller de Comerç, Indústria i Energia que la
República Popular Xinesa és el lloc adequat per a l'exportació
de productes manufacturats de Balears?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té prevista el conseller de Comerç, Indústria i Energia
l'exportació de matèries primeres de les Illes Balears a la
República Popular Xinesa?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Li consta al conseller de Comerç, Indústria i Energia que a
conseqüència del seu desplaçament s'hagi fet. gràcies a la seva
intervenció, algun contracte beneficiari per a les Illes Balears?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu considera el conseller de Comerç, Indústria
i Energia que és més interessant que els empresaris de les Illes
Balears inverteixin a la República Popular Xinesa que a les Illes
Balears?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina dedicació podria tenir l'empresariat xinès del sector
nàutic a les Illes Balears?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha tengut contractes el conseller de Comerç, Indústria i
Energia amb l'empresariat xinès per a la seva instalAlació en el
sector nàutic de les Illes Balears?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És objectiu del conseller de Comerç, Indústria i Energia
arruïnar el sector nàutic de les Illes Balears duent empresariat
xinès del sector amb un nivell de costes més baix que el de les
empreses locals?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

No considera el conseller de Comerç, Indústria i Energia que
aconseguir que s'instalAli a les Illes Balears empresariat xinès del
sector nàutic és més una feina del ministre xinès de la matèria
i no una feina del Sr. Conseller?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines conseqüències positives considera el conseller de
Comerç, Indústria i Energia que tendrà en el sector nàutic de les
Illes Balears la implantació de l'empresariat xinès?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu per tenir contactes amb autoritats xineses es
desplaça el conseller de Comerç, Indústria i Energia a la
República Popular Xinesa, i quan delegacions d'aquest país
visiten les Illes Balears són rebudes pel conseller d'Interior Sr.
José M. Rodríguez?
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Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina dada objectiva pot utilitzar-se per poder comprovar si
el viatge del conseller de Comerç, Indústria i Energia a la
República Popular Xinesa ha estat un èxit o un fracàs com el
viatge als Estats Units?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost total per a les arques autonòmiques,
sumats tots els conceptes del viatge a la República Popular
Xinesa per part del conseller de Comerç, Indústria i Energia?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost total per a les arques autonòmiques,
sumats tots els conceptes del viatge als Estats Units per part del
conseller de Comerç, Indústria i Energia?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins altres viatges ha fet el conseller de Comerç, Indústria
i Energia durant aquesta legislatura distints del viatges als Estats

Units i a la República Popular Xinesa per a la promoció dels
productes de les Illes Balears?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins altres viatges té prevists fer el conseller de Comerç,
Indústria i Energia durant la present legislatura per a la
promoció dels productes de les Illes Balears?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants instituts de les Illes Balears han reduït aquest curs les
modalitats del batxillerat?

Palma, a 25 de maig del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dades comparatives dels tres darrers cursos (2002-2003,
2003-2004 i 2004-2005) del nombre d'alumnes matriculats en
les diferents modalitats del batxillerat en els instituts de les Illes
Balears?

Palma, a 25 de maig del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Aquests dies s'ha denunciat l'abocament de fangs submarins
provinents del drenatge del port de Portocolom a sòl rústic.
Tenia coneixement la Conselleria de Medi Ambient de
l'abocament d'aquest en sòl rústic? Té autorització l'empresa que
du a terme el drenatge del port de Portocolom per abocar el
fems en sòl rústic? Quines actuacions ha dut a terme la
conselleria, una vegada conscient dels esmentats abocaments
incontrolats?

Palma, a 23 de maig del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

On es pensa ubicar el servei de diàlisi que s'ofereix a
Ciutadella de forma definitiva?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria d'Interior obrir una línia d'ajuts,
adreçats als ajuntaments, a fi i efecte de donar-los suport en
l'aplicació de la normativa sobre vigilància i seguretat a les
platges?

Palma, a 24 de maig del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin percentatge dels ingressos obtinguts per la venda de
productes cartogràfics dels Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears SA, es destina a la "Fundació per al
desenvolupament sostenible de les Illes Balears"?

Palma, a 26 de maig del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)
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 empreses públiques i organismes dependents del
Govern de les Illes Balears destinen una part dels ingressos
obtinguts mitjançant la venda de productes i serveis a la
"Fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes
Balears"?

Palma, a 26 de maig del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)
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 previsió d'ingressos obtinguts mitjançant la venda de
productes i serveis d'empreses públiques i organismes
dependents del Govern de les Illes Balears té la "Fundació per
al desenvolupament sostenible de les Illes Balears"?

Palma, a 26 de maig del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU)
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 la consellera de Presidència i Esports ha reduït
les ajudes a les federacions esportives?

Palma, a 26 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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BV)
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 la Conselleria de Presidència i Esports no ha
desenvolupat el decret de subvencions per al manteniment de les
federacions esportives?

Palma, a 26 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)
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 ajudes té previstes la consellera de Presidència i
Esports per ajudar al pagament dels desplaçaments dels seus
assembleistes per assistir a les assemblees que són d'obligada
convocatòria?

Palma, a 26 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)
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 ajudes té previstes la Conselleria de Presidència i
Esports per als trasllats interilles dels esportistes de categories
inferiors a 16 anys?

Palma, a 26 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin pressupost té previst dedicar la Conselleria de
Presidència i Esports per a la construcció del velòdrom?

Palma, a 26 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la consellera de Presidència i Esports renovar la
subvenció a l'equip ciclista professional Illes Balears?

Palma, a 26 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sistema té previst aplicar al manteniment i a
l'explotació del velòdrom quan estigui construït?

Palma, a 26 de maig del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el Govern de les Illes Balears que més del 32%
dels expedients oberts als instituts d'ensenyament secundari
siguin per conductes negatives, amenaces o ofensives a
professors i companys?

Palma, a 27 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què es basa el Govern de les Illes Balears per afirmar que
la violència a les aules no està augmentant quan la realitat és
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que no té dades ni registres del que succeeix als centres
concertats?

Palma, a 27 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)
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 actuacions concretes ha realitzat o realitzarà el
Govern de les Illes Balears per combatre l'anomenada violència
oculta a les nostres aules?

Palma, a 27 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)
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 no respecta la
borsa de treballadors interins de les empreses públiques? En cas
afirmatiu, justificau cada cas.

Palma, a 27 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG)
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 un familiar d'un alt càrrec del Govern de les Illes
Balears fou contractat irregularment passant per davant de 193
persones que tenien major puntuació, a l'empresa pública
GESMA?

Palma, a 27 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)
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.

Coneix el Govern de les Illes Balears les seves obligacions
en relació amb l'article 14 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears? En cas afirmatiu, per què no contesta
adequadament a la pregunta RGE núm. 2761/05, formulada per
un diputat del Grup Parlamentari Socialista?

Palma, a 27 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius no coneix el Govern de les Illes Balears la
quantitat de diners contractada a ràdio per a la inauguració
d'IB3, per illes? Tal vegada perquè la xifra és exagerada?

Palma, a 27 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius no coneix el Govern de les Illes Balears la
quantitat de diners que ha gastat a la inauguració d'IB3
Televisió de dia 1 de març? Tal vegada perquè la xifra és
exagerada?

Palma, a 27 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius no coneix el Govern de les Illes Balears la
quantitat de diners contractada a premsa per a la inauguració
d'IB3 , per illes? Tal vegada perquè la xifra és exagerada?
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Palma, a 27 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius no coneix el Govern de les Illes Balears la
quantitat de diners que ha gastat a la inauguració d'IB3 Ràdio de
dia 1 de març? Tal vegada perquè la xifra és exagerada?

Palma, a 27 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius ha estat part acusadora el Govern de les
Illes Balears en DP 1340/04 del Jutjat d'Instrucció núm. 3 de
Palma?

Palma, a 27 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius ha estat part acusadora el Govern de les
Illes Balears en DP 1340/04 del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de
Palma?

Palma, a 27 de maig del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CO)
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.

Si el president del TSJIB diu que a les Illes Balears hi ha 42
denúncies per cada 10.000 habitants i que han augmentat un
25% entre el 2003 i el 2005, quina quantitat d'euros del
pressupost del 2005 pensa destinar a la compra de polseres
antimaltractadors?

Palma, a 27 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CP)
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.

Si les denúncies per maltractaments són un 25% més a les
Illes Balears en el període 2003-2005, com pensa millorar les
cases d'acollida ja que el maig del 2005 acollien tan sols 37
dones?

Palma, a 27 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4601/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a desplaçaments i dietes del professorat. (Mesa d'1 de
juny del 2005).

RGE núm. 4603/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a concessió administrativa del ferrocarril Palma-Sóller. (Mesa
d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4604/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a traspàs
dels fons Consorci Formentera Desenvolupament. (Mesa d'1 de
juny del 2005).

RGE núm. 4605/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a redireccionament del correu electrònic. (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4606/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació del Reglament del Parlament. (Mesa d'1 de juny
del 2005).

RGE núm. 4617/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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millora de la convivència entre els alumnes als centres
escolars. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4618/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de la pràctica docent del professorat. (Mesa
d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4619/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acollida de les mesures d'implantació de noves tecnologies als
centres escolars. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4620/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a valoració de la trobada d'empreses turístiques i de
tecnologies en el marc del projecte Isnova. (Mesa d'1 de juny
del 2005).

RGE núm. 4621/05, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
trasllat a Menorca d'un creuer amb aproximadament 900
agents de viatge espanyols. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4622/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a instalAlacions per a la pràctica del golf a Menorca com a
oferta turística. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4625/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a CP Es Pont. (Mesa d'1 de juny del
2005).

Palma, a 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què la Conselleria de Cultura, Educació i Esports no ha
pagat els desplaçaments i les dietes del professorat des de finals
de l'any 2004?

Palma, a 31 de maig del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com justifica el Govern de les Illes Balears la pròrroga en
l'adjudicació directa per 50 anys de la concessió administrativa
del ferrocarril Palma-Sóller?

Palma, a 1 de juny del 2005.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el motiu pel qual el Consell de Govern de la 27
traspassà els fons del Consorci Formentera Desenvolupament al
Consorci Eivissa i Formentera Emprenem?

Palma, a 1 de juny del 2005.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Està disposat el Molt Hble. Sr. President del Govern de les
Illes Balears a redireccionar el seu correu electrònic als grups
parlamentaris? 

Palma, a 1 de juny del 2005.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Està d'acord el president a iniciar el tràmit per modificar el
Reglament de la Cambra per lectura única a fi i efecte d'establir
a l'ordre del dia dels plens un nou torn de control del president
de les Illes Balears per part dels portaveus de l'oposició amb
periodicitat a partir del proper període de sessions?

Palma, a 1 de juny del 2005.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.
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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.

Quines mesures es porten a terme des de la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal de millorar la convivència entre els
alumnes als centres escolars?

Palma, a 31 de maig del 2005.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions realitza la Conselleria d'Educació i
Cultura per a la millora de la pràctica docent del professorat?

Palma, a 31 de maig del 2005.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina acollida tenen les iniciatives de la Conselleria
d'Educació i Cultura en matèria d'implantació de les noves
tecnologies als centres escolars?

Palma, a 31 de maig del 2005.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació la
trobada d'empreses turístiques i de tecnologies en el marc del
projecte ISNOVA que s'ha celebrat recentment a Palma?

Palma, a 31 de maig del 2005.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller de Turisme de l'actuació
portada a terme per l'IBATUR en colAlaboració amb IBEROJET
per traslladar a Menorca un creuer amb aproximadament 900
agents de viatge espanyols?

Palma, a 31 de maig del 2005.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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.

Com valora el conseller de Turisme la possibilitat que l'illa
de Menorca compti amb instalAlacions per a la pràctica del golf
com a oferta turística?

Palma, a 31 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En quina data té previst la Conselleria d'Educació que
començaran les obres d'ampliació del pati del CP Es Pont?

Palma, a 31 de maig del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4448/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris de colAlaboració de la Conselleria d'Educació en
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estudis fets per entitats alienes, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4449/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a raons
de la colAlaboració de la Conselleria d'Educació amb
l'Associació Familiar de Balears, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4450/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
valoració de la metodologia de l'estudi que està fent
l'Associació Familiar de Balears, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'1 de juny del
2005).

RGE núm. 4451/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a utilització de les dades de l'estudi que està fent l'Associació
Familiar de Balears, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4452/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
econòmica de l'estudi que està fent l'Associació Familiar de
Balears als centres d'educació secundària obligatòria, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4453/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús de
la informació sobre els centres obtinguda per l'Associació
Familiar de Balears, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'1 de juny del 2005).

RGE núm. 4454/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
repercussions de la informació obtinguda per l'Associació
Familiar de Balears, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa d'1 de juny del 2005).

Palma, a 1 de juny 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 de
Cultura, Educació i Esports.

Quins són els criteris pels quals la Conselleria d'Educació
decideix colAlaborar en els estudis que les institucions o
empreses volen fer sobre l'alumnat balear?

Palma, a 25 de maig del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les raons de la colAlaboració de la Conselleria
d'Educació en l'estudi fet per l'Associació Familiar de Balears
sobre els problemes escolars de l'adolescència?

Palma, a 25 de maig del 2005.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com ha valorat la Conselleria d'Educació l'adequació de la
metodologia de l'estudi sobre "els problemes escolars de
l'adolescència a les Illes Balears", realitzat per l'Associació
Familiar de Balears?

Palma, a 25 de maig del 2005.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Considera correcte que les dades que s'obtinguin de l'estudi
sobre "els problemes escolars de l'adolescència a les Illes
Balears" que la Conselleria ha promocionat, puguin ser
utilitzades, sense cap control, per part d'una entitat privada?

Palma, a 25 de maig del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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Quina és la despesa econòmica que ha originat a la
Conselleria d'Educació la realització de l'enquesta de
l'Associació Familiar de Balears que s'ha passat als alumnes de
12 a 16 anys?

Palma, a 25 de maig del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les repercussions que considera que pot tenir per
als centres educatius el fet que en el qüestionari s'hagi d'incloure
el nom del centre on s'han realitzat les enquestes?

Palma, a 25 de maig del 2005.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És conscient el Sr. Conseller dels usos que es pot fet de la
informació que s'ha facilitat a l'Associació Familiar de Balears
a través de l'enquesta que s'ha passat als alumnes d'ESO?

Palma, a 25 de maig del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4517/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestió, costs i ingressos de la Targeta Verda. (Mesa
d'1 de juny del 2005).

Palma, a 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Atesa la manca d'informació comptable en torn als resultats
i a la rendibilitat de la Targeta Verda que el Govern de les Illes
Balears valora com a un instrument financer per a la millora del
medi ambient, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:

"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Turisme del Govern de les Illes Balears a retre comptes
mensualment, mitjançant la tramesa de documentació al
Parlament de les Illes Balears, dels comptes de gestió, costs i
ingressos de la Targeta Verda a cadascuna de les Illes".

Palma, a 16 de maig del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4510/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a adquisició i restauració de la
goleta "Miguel Caldentey", amb qualificació de tramitació
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (Mesa d'1 de juny
del 2005).

Palma, a 1 de juny 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.

A través de la premsa, hem conegut que la goleta
mallorquina "MIguel Caldentey", construïda a les drassanes de
Palma el 1916, es troba en estat ruïnós i abandonada des de fa
més de 10 anys a un fangar del port de Canet de Rosselló, al sud
de França.

El nostre patrimoni històric no són sols els edificis
emblemàtics de la ciutat, són tots els vestigis del nostre passat,
fins i tot, com demana l'ONU, el denominat "patrimoni
intangible".

Ara tenim l'oportunitat de recuperar i preservar una part de
la nostra història, tots sabem que la flota pesquera de les Illes
Balears i de Mallorca en particular és una de les més antigues de
l'Estat espanyol i té un gran interès des del punt de vista
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històric, però també altres embarcacions destinades al transport
de passatgers i mercaderies tenen també una gran importància
i mereixen la seva preservació i consideració com a part del
nostre patrimoni. Els antics bucs construïts a les Balears tenien
fama de ser els millors de la Mediterrània.

Tenim el Museu de la Mar a Sóller i altres mostres del
nostre patrimoni marítim, però cap comparable al que seria un
vaixell construït a Palma en perfecte estat. Quan diem que
necessitam una oferta turística de més qualitat, són actuacions
com la que solAlicitam les que ens la poden donar.

El passat mes de maig del 2004, a la Comissió d'Economia
d'aquest parlament s'aprovà, a partir d'una proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, per
unanimitat, una resolució a favor de la conservació del
patrimoni flotant de les Illes Balears.

També, el passat mes de novembre del 2004, el Consell de
Mallorca aprovà, per unanimitat, una moció presentada per EU-
EV per tal que s'iniciàs un procés de negociacions amb les altres
institucions -Govern de les Illes Balears, ajuntaments- per
estudiar la possibilitat d'adquirir algunes de les embarcacions
antigues construïdes en alguna drassana de la nostra illa.

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 insta el Govern a establir
negociacions amb les altres institucions -Consell de Mallorca i
ajuntaments- per tal d'avaluar la possibilitat d'adquirir i restaurar
la goleta "Miguel Caldentey".

Palma, a 26 de maig del 2005.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 638/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a Pla de
desestacionalització. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

La solAlicitud presentada per l'Ajuntament de Campos a la
Conselleria de Turisme diu el següent:

"SolAlicitar de la Conselleria de Turisme del Govern de les
Illes Balears una subvenció de quatre milions set-cents vint-i-
nou mil vuit-cents cinquanta-tres (4.729.853) euros, per a la
creació d'una nova infraestructura, amb la construcció d'un
edifici polivalent, al solar situat al carrer santa Basilissa,
d'aquest municipi, per palAliar l'estacionalitat turística,
mitjançant 'oferta de diverses activitats culturals i d'oci, que
s'oferiran en aquest edifici".

Palma, 11 de març del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 1021/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
absentisme escolar. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

Formen part de la Comissió les institucions següents: 

- Conselleria d'Educació i Cultura, Direcció General
d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Servei
d'Innovació.

- Fiscalia de Menorca.

- Conselleria de Presidència i Esports, Direcció General de
l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor i Direcció General de
Menors i Família.

- Consell de Mallorca, Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca, Direcció de l'Àrea de Protecció del Menor i Atenció
a la Família.

- Ajuntament de Palma, Regidoria de Serveis Socials.

Palma, 5 d'abril del 2005.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1022/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
comissió relativa a l'absentisme escolar. (BOPIB núm. 73 d'11
de febrer del 2005).

Comissió de valoració

Les comissions constitueixen espais de treball entre els
diferents agents i instàncies institucionals que intervenen contra
l'absentisme.

Els objectius generals d'aquesta comissió són:
- Promoure la prevenció i el seguiment de l'absentisme escolar
de manera coordinada amb criteris d'intervenció comuns.
- Seguiment del protocol d'absentisme.
- Facilitar la comunicació, el traspàs d'informació i coordinació
entre tots els serveis/institucions que intervenen.
- Agilitar les qüestions tècniques i/o administratives que
requereixi un cas.
- Garantir el treball transversal que és propi de l'elaboració de
plans de treball individualitzats i el seu seguiment.
- Obrir noves vies de compromís per part de les institucions
competents amb absentisme per tal de donar sortida a casos de
difícil resolució: derivació a Menors i a Fiscalia.

Aquesta comissió té dos nivells d'intervenció.

A. Comissió de zona, de caràcter trimestral on s'identifiquen i
analitzen aspectes que cal millorar pel que fa a l'absentisme
escolar. Tractarà temes més generals i d'avaluació som són:
- La detecció, anàlisi i valoració de les causes que incideixen en
l'absentisme.
- La decisió de criteris comuns per a la recollida de dades.
- La promoció de plans de prevenció.
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- El seguiment dels circuits establerts.
-El seguiment i avaluació dels resultats.
- L'anàlisi dels recursos existents i, si cal, fer propostes.

En aquest nivell d'intervenció la comissió ha d'estar
integrada pels membres següents:
- Cap del Servei d'Innovació o persona en qui delegui.
- Cap del Departament d'Inspecció Educativa o persona en qui
delegui.
- Un representant dels EOEP.
- Un representant de l'etapa de secundària al Servei d'Innovació.
- Cap de negociat dels serveis socials de l'ajuntament del
municipi responsable de l'absentisme.
- Un representant del Servei de Protecció de Menors.
- Un representant de Fiscalia del Menor.
- Un representant de policia.
- A més, es podrà solAlicitar la colAlaboració d'altres
professionals que puguin estar implicats en el tema a tractar
segons l'ordre del dia.

En aquesta comissió és el/la president/a el/la cap del Servei
d'Innovació i hi actua com a secretari/a el/la represent de
l'ajuntament.

Convocatòria de les comissions:
Les reunions trimestrals de caràcter general són convocades

a proposta del/de la secretari/a, pel/per la president/a de la
comissió, que en aquest cas és el/la cap del Servei d'Innovació.

Les comissions d'aquest tipus elaboraran anualment i
remetran a la Direcció General d'Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat, així com a l'ajuntament del municipi,
una memòria comprensiva de les actuacions realitzades. 

B. Comissió de coordinació. Quan persisteix la situació
d'absentisme, la comissió es reunirà per tractar els caos concrets
de nins/nines i joves absentistes o desescolaritzats que no s'han
pogut resoldre malgrat s'hagin aplicat les parts establertes al
protocol. Els casos estaran derivats pels professionals que
incideixen en l'alumne/a i serà la direcció del centre o, si
s'escau, els professionals que treballen el cas des de l'àrea de
serveis socials o altres serveis o organismes; qui solAliciti el/la
present/a que es convoqui aquesta comissió. La finalitat serà
aconseguir la superació de la situació de desescolarització o
absentisme mitjançant els canvis adients en la proposta
d'intervenció com poden ser la derivació al Servei de Protecció
de Menorca i/o a Fiscalia de Menors. Dels acords presos es farà
un seguiment fins al tancament del cas, establint el procediment
per efectuar aquest i l'avaluació dels efectes de les mesures
adoptades. A la comissió assistiran, prèvia convocatòria, els
professionals que han intervengut en el procés de resolució del
cas.

Actuacions:
- S'exposaran i valoraran les intervencions realitzades, tant pels
centres escolars com per l'ajuntament o altres.
- S'estudiaran per a cada cas canvis possibles i propostes de
noves estratègies i mesures de resolució.
- Quan s'apreciï per part de la comissió d'absentisme la possible
negligència o situació de risc en l'atenció educativa del menor,
es notificarà aquesta circumstància, per via del responsable dels
serveis socials municipals, als serveis pertinents, com són
Protecció de Menors i/o Fiscalia de Menors per tal que es valori
el cas.
- S'aixecarà o es redactarà acta de cada reunió.

En aquesta comissió, a més dels components naturals
esmentats, hi participaran altres professionals implicats
directament en el cas:
- Un representant de l'EOEP o un representant del Departament
d'Orientació dels centres de secundària del municipi o de la
zona.
- Un representant de l'equip directiu del centre educatiu on es
troba matriculat l'alumne/a.
- Un representant dels serveis socials del territori o municipi.
-  L'inspector d'educació del centre educatiu corresponent.
- A més, la comissió podrà solAlicitar la colAlaboració d'altres
professionals que puguin estar implicats en el tema que cal
tractar.

Convocatòria de les comissions:
És el/la president/ta de les comissions del tipus B el/la

inspector/a de zona que té incidència directa en els casos a
resoldre. El/la secretari/a és el referent professional dels serveis
socials corresponents. Les comissions són convocades pel/per
la secretari/a a proposta de la direcció del centre educatiu o, si
s'escau, dels professionals que treballen el cas des de l'àrea de
serveis socials i altres serveis o organismes. La convocatòria
tendrà en compte tots els professionals dels diferents serveis i
entitats que treballin directament en el cas.

Palma, 5 d'abril del 2005.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1025/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a actuacions del
grups de les Illes Balears al MIDEM. (BOPIB núm. 73 d'11 de
febrer del 2005).

El Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció
General de Cultura i l'Institut d'Estudis Baleàrics, va assistir al
MIDEM, fira internacional de la indústria discogràfica mundial,
que se celebrà del 23 al 27 de gener del 2005 a Cannes.

En aquests dies es va aprofitar per fer reunions, entre
d'altres, amb Paul Barbaro (executiu internacional de vendes),
Katlyn Sabá (directora de Promoció del Repertori de la
Fundación Autor), Juan Miquel Márquez (director de la Divisió
de Promoció de Serveis de l'ICEX), José Antonio Arbelaiz
(director de Cultura del Govern basc) i Xavier Marce (director
de l'ICIC).

Palma, 16 de març del 2005.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1026/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a recaptació en
concepte de l'1% cultural. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del
2005).

És la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació la
competent en la recaptació de l'1% cultural del Govern de les
Illes Balears.
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Palma, 27 d'abril del 2005.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1028/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Museu de
Formentera. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

S'han mantingut diverses reunions amb les institucions
compromeses en la creació i la construcció del Museu de
Formentera. S'ha procedit a la tramitació de l'expedient relatiu
a la modificació puntual de les normes subsidiàries de Sant
Francesc, zona del futur museu, i es procedirà a l'adaptació del
projecte de construcció del museu a l'establert en el nou
planejament municipal.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 1030/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a convenis en
matèria de cultura. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

La Direcció General de Cultura no ha signat cap conveni
amb l'Ajuntament de Palma ni amb el Consell de Mallorca per
dur a terme accions culturals conjuntes. Tot i això, colAlaboram
amb ambdues administracions en activitats en matèria de
cultura.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 1093/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a cost de posada en
funcionament de la Targeta Verda. (BOPIB núm. 73 d'11 de
febrer del 2005).

El cost de la Targeta Verda no es podrà conèixer fins que no
s'hagi posat definitivament en funcionament i en qualsevol cas
sempre dependrà del nombre de targetes venudes.

Palma, 18 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1096/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a avantatges de la
Targeta Verda a cadascuna de les Illes. (BOPIB núm. 73 d'11
de febrer del 2005).

Els titulars de la Targeta Verda podran gaudir dels serveis
oferts a qualsevol dels territoris insulars.

Palma, 18 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 1225/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
mesures per garantir el respecte dels drets i de les llibertats
fonamentals. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

Si bé el desplegament normatiu i curricular ja estava
elaborat quan es va publicar la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de
desembre, de mesures de protecció integral contra la violència
de gènere, en tot el desplegament normatiu que ha desenvolupat
la Conselleria d'Educació es destaquen com a objectius bàsics
el respecte als drets i a les llibertats fonamentals, així com el
respecte a la diversitat personal, física i cultural, sense cap tipus
de discriminació d'ètnia, sexe, classe social o creences. Així
mateix, es destaca el respecte als altres, la solidaritat entre les
persones i el diàleg com una manera d'afermar els valors
comuns d'una societat participativa i democràtica.

En l'educació infantil hem destacat com a objectiu general
el desenvolupament de les capacitats següents:
1. La creació d'estratègies per a la resolució de conflictes.
2. L'interès i el respecte per la diversitat cultural, les
característiques personals: raça, lloc d'origen, llengua, sexe ...
per tal d'establir unes relacions socials òptimes.

En l'educació primària es destaca el paper del centre
educatiu com a lloc on s'ha d'estimular entre altres la diversitat,
entesa com a font d'enriquiment i el foment de la convivència,
de la solidaritat i la llibertat respectuosa amb tots els éssers
humans. En tots els currículums s'inclouen les actituds, els
valors i les normes com a principis per desenvolupar u reforçar
el respecte als altres i a l'entorn.

En l'educació secundària, els dos primers objectius que
trobam a l'article 4 diuen textualment: "l'alumnat haurà d'assolir,
al llarg de l'educació secundària obligatòria, les capacitats
següents: a) Assumir responsablement els seus deures i exercir
els seus drets en el respecte als altres, practicar la solidaritat
entre les persones i exercitar-se en el diàleg per tal d'afermar els
valors comuns d'una societat participativa i democràtica. b)
Desenvolupar i consolidar hàbits d'estudi i disciplina com una
condició necessària per a la  realització eficaç de les tasques de
l'aprenentatge i com a mitjà per al desenvolupament personal
que permeti participar en activitats solidàries i de respecte,
valorant les diferències i rebutjant qualsevol discriminació
d'ètnia, sexe, classe social o creences."

En tots els currículums s'inclouen les actituds, els valors i les
normes com a principis per desenvolupar i reforçar el respecte
als altres i a l'entorn.

En el batxillerat es destaquen com a objectius prioritaris
potenciar i comprometre's amb els valors de les societats
democràtiques i els drets humans per consolidar una sensibilitat
ciutadana i una consciència cívica i responsable. Així mateix,
s'inclouen en els diferents currículums les actituds, els valors i
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les normes com a principis per desenvolupar i reforçar el
respecte als altres.

Per altra banda, s'ha intentat en tots els currículums utilitzar
termes que puguin servir per designar grups formats per
persones d'ambdós gèneres. Si en qualque moment, i per
qüestions de donar més fluïdesa o evitar repeticions, hem
emprat termes masculins que en llengua catalana tenen la funció
de designar els dos gèneres, no existeix, com no podria ser
d'altra manera, cap intencionalitat discriminatòria ni d'ús sexista
del llenguatge, sinó potenciar la fluïdesa i la comprensió.   

Palma, 11 de març del 2005.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 1233/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a percentatge
d'absentisme escolar. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

a. Des del Servei d'Innovació de la Direcció General
d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat no s'han
trobat dades sobre el percentatge d'absentisme escolar existent
en el pas de primària a secundària de cap curs escolar. Sí
assenyalar que, donat l'interès que la Conselleria d'Educació i
Cultura té sobre el tema, des de la Direcció General abans
esmentada es treballa per tal de tenir-ne.

b) Per tal de combatre l'absentisme que es produeix en el pas
d'educació primària a educació secundària, assenyalar que
s'estudia dur a terme les mesures següents:

1. Establir acords entre les direccions dels centres educatius
d'educació primària i d'educació secundària, els EOEPS,
Departaments d'Orientació, tècnics i educadors socials dels
ajuntaments, liderats pels diferents inspector d'educació de zona
per tal de fer possible la vertebració de criteris i actuacions que
incideixin positivament en el procés d'integració dels alumnes
de segon curs de tercer cicle d'educació primària a primer curs
d'ESO, fent possible que la pràctica totalitat dels alumnes d'una
etapa segueixin els seus estudis en l'etapa següent.

2. Realitzar un seguiment exhaustiu del trànsit d'educació
primària a educació secundària pel que fa a:

- Presinscripcions
- Matriculacions
- Seguiment de l'inici de curs

3. Coordinacions entre Escolarització, Inspecció i Servei
d'Innovació per tal d'assegurar que es matricula la totalitat de
l'alumnat que acaba el segon curs de tercer cicle d'educació
primària en el primer curs d'ESO.

Palma, 5 d'abril del 2005.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 1234/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a absentisme
escolar. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

L'absentisme i la desescolarització vulneren el dret a
l'educació i es converteixen en factors d'exclusió social que
dificulten la integració en la comunitat dels menors afectats i
l'augment de la conflictivitat social. El problema no afecta el
menor o la seva família de forma aïllada, ja que els dèficits en
la seva formació repercutiran en el seu nivell d'integració
laboral i social. Així doncs, desescolarització i absentisme no
només representen un greu problema educatiu sinó que
constitueixen un considerable problema social, Actuar contra la
desescolarització i contra l'absentisme suposa donar resposta a
un problema educatiu i a un problema social. Per altra banda,
l'absentisme és símptoma d'una realitat socioeducativa on
conflueixen una varietat de factors de tipus social i familiar. La
dimensió individual i escolar està condicionada per altres
factors localitzats fora de l'escola i que es troben a l'entorn
immediat de l'alumne/a, la família, el barri, el grup social al qual
pertany i que, a més, condiciona el seu procés d'ensenyament i
aprenentatge.

Considerant que l'absentisme escolar és un procés dinàmic
que pot ser el resultat d'una interacció de diversos factors, i que
és l'indicador del risc psicosocial més evident que presenten els
infants i joves, la Conselleria d'Educació i Cultura ha expressat
la voluntat de fer feina conjunta amb els organismes i les
institucions implicades. Pretén implicar les distintes institucions
i les entitats que tenen competències amb infants i joves en edat
d'escolarització obligatòria (Servei de Protecció del Menor,
Fiscalia de Menors, Ajuntaments, etc.), amb l'objectiu de fer un
front comú davant l'absentisme, Entre els objectius que la
Conselleria d'Educació i Cultura té fixats per combatre que
molts d'alumnes no vagin al seu centre educatiu sense
justificació, podem esmentar:

1. Ordenar i regular les actuacions en l'absentisme quant a la
detecció, la derivació, la intervenció, l'abordatge i l'avaluació
entre la Conselleria d'Educació i Cultura i els serveis implicats.

2. Impulsar comissions de seguiment i prevenció d'absentisme
escolar d'àmbit escolar i municipal, en colAlaboració amb
l'administració local i amb la incorporació d'institucions
públiques i entitats socials.

3. Fomentar la colAlaboració i la participació d'altres
organitzacions, entitats i associacions que tenen relació amb
infants i joves en edat d'escolarització obligatòria.

4. Definir procediments de treball en els centres educatius i
serveis educatius per a la prevenció de l'absentisme escolar en
colAlaboració amb els serveis socials de l'entorn, especialment
municipals.

5. Aconseguir la centralització de les dades objectives del nivell
d'absentisme de tots els centres de les Illes Balears.

6. Realitzar un diagnòstic detallat de forma periòdica i
sistematitzada que permeti avançar en nous tipus d'intervenció.

7. Avaluar i interpretar les dades enregistrades d'absentisme,
desescolarització i abandonament de manera coordinada amb la
finalitat de, a més de conèixer la situació, posar en
funcionament plans de prevenció i d'intervenció.
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Palma, 5 d'abril del 2005.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 1392/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la Sra.
Encarna Gonyalons Moll. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del
2005).

La professora Encarna Gonyalons Moll figura com a
professora interina a la Conselleria d'Educació i Cultura.

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

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 1393/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la Sra.
Encarna Gonyalons Moll II. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
del 2005).

Fins fa uns anys la Direcció General de Política Lingüística
organitzava des de Mallorca totes les tasques que havia de dur
a terme a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. En
començar la legislatura es va decidir de descentralitzar la feina
i comptar amb personal a totes les illes. En aquest sentit, a
Menorca calia contractar algú que hi pogués dur a terme
l'organització i la coordinació de les campanyes i activitats de
dinamització lingüística, com també la coordinació de les
proves per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements
de català que expedeix la Direcció General de Política
Lingüística.

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

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 1394/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la Sra.
Encarna Gonyalons Moll III. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
del 2005).

Les funcions de la Sra. Encarna Gonyalons Moll a la
Direcció General de Política Lingüística són les següents:

- Dissenyar, organitzar i coordinar les campanyes i activitats de
dinamització lingüística a l'illa de Menorca.
- Organitzar, coordinar i assistir a exposicions i fires com a
colAlaboradora de la Direcció General de Política Lingüística.
- ColAlaborar en el disseny del material editat per la Direcció
General de Política Lingüística, recollir-lo i custodiar-lo a
Menorca.
- Revisar i coordinar la pàgina web de la Direcció General de
Política Lingüística.

- Endegar i coordinar els diversos projectes que la Direcció
General de Política Lingüística du a terme a Menorca, i
redactar-ne l'informe corresponent.
- Coordinar a Menorca les proves per a l'obtenció dels certificats
oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció
General de Política Lingüística i vetllar pel correcte
funcionament i desenvolupament de les proves.
- Qualsevol altra que li encomani el director general de Política
Lingüística.

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

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 1395/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la Sra.
Encarna Gonyalons Moll IV. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
del 2005).

La professora Encarna Gonyalons Moll no rep cap
complement econòmic amb motiu de la seva adscripció a la
Direcció General de Política Lingüística.

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

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 1396/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la Sra.
Encarna Gonyalons Moll V. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
del 2005).

Les activitats que la Sra. Encarna Gonyalons Moll ha dut a
terme en virtut de la seva adscripció a la Direcció General de
Política Lingüística han estat:

1. Ha dissenyat, organitzat i coordinat a Menorca les campanyes
i activitats de dinamització lingüística següents:

- Cinema als centres educatius.
- Cinema campanya de Nadal.
- Cinema a la fresca.
- Rebaixes.
- Sorteig en el concurs Carta als Reis d'Orient.
- Concurs de redacció per a immigrants "Empremtes".
- Concurs de redacció multimèdia "L'Escripnauta".

2. Ha colAlaborat en l'organització i coordinació de les fires i
exposicions lingüístiques següents:

- Expolangues (París).
- Expolingua (Madrid i Berlín).

3. Ha colAlaborat en el disseny del següent material editat per la
Direcció General de Política Lingüística, i el custodia i
distribueix a Menorca:

- Carpetes d'acollida.
- Calendaris.
- Agendes.
- Quadernets.
- Punts de llibre.
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- Pòsters.

4. Revisa i coordina la pàgina web de la Direcció General de
Política Lingüística.

5. Ha endegat i coordinat a Menorca els diversos projectes de la
Direcció General de Política Lingüística.

6. Ha coordinat a Menorca les proves per a l'obtenció dels
certificats oficials de coneixements de català que expedeix la
Direcció General de Política Lingüística i ha vetllat pel correcte
funcionament i desenvolupament d'aquestes proves.

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

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 1397/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la Sra.
Encarna Gonyalons Moll VI. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
del 2005).

La professora Encarna Gonyalons Moll no és propietària de
cap plaça definitiva a cap centre públic de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 1398/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a la Sra.
Encarna Gonyalons Moll VII. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
del 2005).

La professora Encarna Gonyalons Moll no va ser adscrita a
la D.G. de Política Lingüística per cap concurs..

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

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 1407/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a actuacions de
l'IAQSE. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

Les actuacions que ha realitzat l'IAQSE des de l'inici de la
legislatura han estat les següents:

- Revisió i preparació per a la publicació de l'informe de
l'avaluació de l'ESO 2000 (actualment en premsa).
- Explotació de dades i inici de la redacció de l'informe de
l'avaluació de l'educació primària 2003.

- Formació específica en Teoria de resposta a l'ítem (TRI) dels
tècnics de l'IAQSE per a l'anàlisi de dades estadístiques de
l'avaluació primària 2003.
- Selecció, recerca documental i obtenció de dades per a
l'elaboració del Sistema d'indicadors educatius de les Illes
Balears.
- Elaboració i publicació del CD-ROM Competències bàsiques
en Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC),
educació física i educació artística, com a resultat de l'estudi dur
a terme en colAlaboració amb altres comunitats autònomes.
- Assistència a les I Jornades de formació d'indicadors sobre
Indicadors de l'Educació, organitzades pel ColAlegi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de
Madrid (amb conveni amb el MEC-INECSE).
- ColAlaboració en l'organització i assistència al I Congrés sobre
fracàs escolar, organitzat per l'empresa Estudi 6.
- Elaboració de la web de l'IAQSE.
- ColAlaboracions amb l'INECSE per a l'elaboració del Sistema
estatal d'indicadors 2004, aportant les dades solAlicitades.
- Tramesa d'informes, enviats per l'INECSE, als centres
participants en els projectes estatals PISA 2003 i Avaluació dels
rendiments dels alumnes de 4t d'ESO en llengua anglesa en
països europeus 2002.
- Actuacions prèvies a l'aplicació de la prova pilot PISA 2006,
prova PIRLS 2006: revisió de qüestionaris i quadernets de
proves, i selecció de la mostra pilot en el cas del PISA 2006.
- Aportació d'una proposta d'estructura de l'informe de resultats
sobre promoció i titulació de l'alumnat de les Illes Balears que
elabora anualment el Departament d'Inspecció Educativa.
- Tasques de gestió, funcionament i difusió de l'IAQSE
(contactes i relacions institucionals amb l'INECSE, instituts
d'avaluació d'altres comunitats autònomes i amb altres
organismes; actualització bibliogràfica i documental; tasques de
registre i secretaria; notes de premsa i presentacions de
publicacions i informes ...).

Tota aquesta informació es pot complementar amb la
consulta a la pàfgina web de l'IAQSE, activa des de principis
d'any, a la URL: http://iaqse.caib.es.

Palma, 22 de març del 2005.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 1409/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a ajuts per a la
traducció d'obres d'autors de les Illes Balears. (BOPIB núm.
74 de 17 de febrer del 2005).

L'any 2004 fou l'Institut Ramon Llull que va convocar la
línia d'ajuts per a la traducció d'obres d'autors de les Illes
Balears.

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

Ordre de Publicació
V)
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A la Pregunta RGE núm. 1410/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a nous
menjadors escolars. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

Durant la legislatura present s'han posat en marxa menjadors
escolars en els centres següents:

- CP Ciutadella.
- CP Son Caliu (Calvià).
- CP Colònia de Sant Pere (Artà).
- CP Miquel Capllonch (Pollença).
- CP Gabriel Janer Manila (Pont d'Inca, Marratxí).
- CP Ariany.
- CP Pintor Joan Miró (Palma).

Palma, 16 de març del 2005.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 1413/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a dotació de
personal d'administració i serveis als centres. (BOPIB núm. 74
de 17 de febrer del 2005).

A l'actual exercici pressupostari s'han dotat els llocs de
treball següents:

CP Marian Aguiló (Palma) 1 auxiliar
CP Rafal Vell (Palma) 1 auxiliar
CP Na Penyal (Cala Millor) 1 auxiliar

Palma, 17 de març del 2005.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 1495/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a pla de
la Conselleria d'Educació per a l'elecció de la llengua del
primer ensenyament. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del
2005).

El criteri general que conforma l'esmentat pla ve conformat
per la justificació de la mateixa ordre de 13 de setembre del
2004 (BOIB del 18) que a la seva part introductòria cita que ve
donada amb l'esperit de poder fer efectiva la normativa existent,
i per tal de disposar d'unes pautes d'actuació que garanteixin
l'atenció educativa dels alumnes, per donar compliment a
l'article 18 de la Llei 3/1986.

Els criteris pedagògics vénen expressats a la mateixa ordre,
quant que l'aplicació d'aquest dret ha de possibilitar que al final
de l'etapa l'alumne hagi adquirit la competència comunicativa
en català i en castellà per iniciar sense dificultats l'etapa
d'educació primària.

L'objectiu bàsic és afavorir amb respostes educatives la
integració a l'escola i la socialització amb els iguals. Es tracta de
fer la transició família-escola, procurant l'acolliment en la
llengua catalana o castellana.

La metodologia ve donada com a referència a l'ordre
esmentada. L'autonomia del centre la determina.

Les condicions dels centres són l'interès i la necessitat de
poder fer efectiu el dret esmentat.

La dotació ha consistit en l'augment d'un mestre de suport.
Sis equips d'informàtica i la dotació de material didàctic
necessari.

L'avaluació interna la realitzarà el mateix centre, com un
programa més, dins la seva programació general anual.

Palma, 5 d'abril del 2005.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 1642/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a reformes
realitzades als centres educatius d'Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del 2005).

S'adjunta documentació.

Palma, 3 de maig del 2005.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Francesc Jesús 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
AA)

A la Pregunta RGE núm. 1643/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a cost de les
reformes executades als centres educatius d'Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del 2005).

S'adjunta documentació.

Palma, 6 d'abril del 2005.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Francesc Jesús 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
AB)

A la Pregunta RGE núm. 1650/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
insercions publicitàries a mitjans de comunicació escrits.
(BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del 2005).

Les insercions publicitàries a mitjans de comunicació escrits
realitzades o finançades per l'IBATUR el 2004, especificant els
textos escrits i el seu cost, són les següents:

1. Edicions desplegables 2004:
Cost: 274.000 euros.
Text: "Naturalment Benvinguts".
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2. Mapa Illes Balears:
Cost: 60.000 euros.
Text: "Naturalment Benvinguts".

3. Edicions Fulletons Din A-4 2004:
Cost: 379.000 euros.
Text: "Naturalment Benvinguts".

Palma, 20 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 1855/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a alumnes
que participen en els programes d'educació compensatòria.
(BOPIB núm. 77 de 4 de març del 2005).

Adjuntam llistat.

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

El llistat adjunt a la resposta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 1899/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a inversions de
l'1% cultural. (BOPIB núm. 77 de 4 de març del 2005).

La Comissió Interdepartamental per a la gestió de l'1%
cultural, d'acord amb el que estableix el Decret 58/2004, de 25
de juny, de la seva creació, serà la que decidirà la inversió de
l'1% cultural del Govern de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 1912/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a exercici del
dret de tempteig i retracte durant el 2004. (BOPIB núm. 77 de
4 de març del 2005).

La Direcció General de Cultura té coneixement que el
Govern de les Illes Balears ha exercit el dret de tempteig
subsidiari previst a l'article 32 de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, adquirint
l'any 2004 el fons documental anomenat "Arxiu del Marquès de
la Torre" per tal de dipositar-lo a l'Arxiu del Regne de Mallorca,
per import de vuit-cents cinquanta mil (850.000) euros.

Palma, 15 d'abril del 2005.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:

Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 2130/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Museu de
Formentera. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).

La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears continuarà les gestions i les accions amb SA NOSTRA,
Ajuntament de Formentera i Consell Insular d'Eivissa i
Formentera per engegar definitivament el projecte de creació
del Museu de Formentera.

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

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 2374/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a XXI
Mostra de Cuina Mallorquina. (BOPIB núm. 79 de 18 de març
del 2005).

La participació econòmica del Govern de les Illes Balears en
la XXI Mostra de Cuina Mallorquina es canalitzà totalment
mitjançant l'IBATUR amb una quantia de 120.000 euros.

Palma, 20 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 2508/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a
actuacions que justifiquen l'execució del conveni entre el
Govern i l'Institut de Serveis Socials de Mallorca. (BOPIB
núm. 80 d'1 d'abril del 2005).

Tal com estableix el conveni, les actuacions són el
desenvolupament de programes que, adreçats als colAlectius en
els quals s'ha de potenciar la igualtat d'oportunitats, tinguin com
objectiu la promoció de l'oferta turística de Mallorca i la
potenciació de la desestacionalització. El seu cost per al 2004,
tal com estableix el conveni és de 360.607,50 euros.

Palma, 18 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 2509/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a
actuacions que justifiquen l'execució del conveni entre el
Govern i el Consell Insular de Mallorca. (BOPIB núm. 80 d'1
d'abril del 2005).
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Tal com estableix el conveni, les actuacions són la
realització de diverses accions promocionals, com edició de
fulletons i d'altres publicacions, participació a congressos, fires,
etc. El seu cost per al 2004, tal com estableix el conveni és de
360.000 euros.

Palma, 18 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4365/05 i 4373/05, del Govern de les Illes

Balears, relatius a solAlicitud de compareixença urgent de
l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny del 2005, admeté a tràmit els escrits de referència, que
solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller de
Treball i Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
per tal d'informar sobre les actuacions de la conselleria en
matèria de salut laboral i sinistralitat.

Així mateix, d'acord amb l'establert als articles 95 i 96 del
Reglament de la Cambra i per la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la
tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives, situar
la solAlicitud de compareixença al davant de les iniciatives del
mateix tipus que el Govern de les Illes Balears tengui a la
mateixa comissió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 4374/05, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny del 2005, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre les decisions judicials
recaigudes en relació amb la provisió de determinats llocs de
treball de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les
conseqüències que aquestes tendran a la funció pública de les
Illes Balears.

Així mateix, d'acord amb l'establert als articles 95 i 96 del
Reglament de la Cambra i per la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la
tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives, situar
la solAlicitud de compareixença al davant de les iniciatives del

mateix tipus que el Govern de les Illes Balears tengui a la
mateixa comissió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tractament de preguntes orals davant la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts per a les preguntes escrites RGE núm.
8843/05 a 8856/04.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 4386/05,
presentat pel diputat Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, i conformement amb l'article 160.2 del
Reglament de la Cambra, ordenà que les preguntes que es
relacionen a continuació (publicades totes al BOPIB núm. 69,
de 14 de gener d'enguany) s'incloguin a l'ordre del dia de la
sessió següent de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts on rebran
el tractament de preguntes orals davant comissió:

* RGE núm. 8843/04, relativa a factures de Presidència del
Govern de les Illes Balears.
* RGE núm. 8844/04, relativa a factures de Vicepresidència.
* RGE núm. 8845/04, relativa a factures de la Conselleria de
Relacions Institucionals.
* RGE núm. 8846/04, relativa a factures de la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.
* RGE núm. 8847/04, relativa a factures de la Conselleria de
Salut i Consum.
* RGE núm. 8848/04, relativa a factures de la Conselleria de
Treball i Formació.
* RGE núm. 8849/04, relativa a factures de la Conselleria
d'Educació i Cultura.
* RGE núm. 8850/04, relativa a factures de la Conselleria de
Turisme i Portaveu del Govern de les Illes Balears.
* RGE núm. 8851/04, relativa a factures de la Conselleria de
Medi Ambient.
* RGE núm. 8852/04, relativa a factures de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia.
* RGE núm. 8853/04, relativa a factures de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.
* RGE núm. 8854/04, relativa a factures de la Conselleria de
Presidència i Esports.
* RGE núm. 8855/04, relativa a factures de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació.
* RGE núm. 8856/04, relativa a factures de la Conselleria
d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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B)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 2191/05.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 4497/05,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acceptà la retirada
de la interpelAlació de referència, relativa a política energètica
de les Illes Balears, publicada al BOPIB núm. 79, de 18 de març
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei davant la Comissió

d'Economia RGE núm. 3970/05.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 4561/05,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acceptà la retirada
de la proposició no de llei de referència, relativa a aprovació del
Pla de reestructuració de la indústria perlera, publicada al
BOPIB núm. 86, de 13 de maig d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Proposició no de llei davant Ple RGE núm.

475/05.

Ala Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 1 de juny del 2005, el portaveu del Grup
Parlamentari Popular retirà, de forma oral, la proposició no de
llei de referència, presentada per aquest grup, relativa a
subvenció del transport aeri i marítim per als residents a les Illes
Balears, publicada al BOPIB núm. 71 de 28 de gener d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Substitució a la Comissió d'Assumptes Socials.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 4367/05,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual es
comunica que l'Hble. Sr. Diputat Joan Rosselló i Font
substituirà l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló a la
Comissió d'Assumptes Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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