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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4793/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la política educativa del Govern de les Illes
Balears.(Mesa de 15 de juny del 2005).

Palma, a 15 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 educativa del Govern de les Illes Balears.

La realitat educativa de les nostres illes pateix d'una
problemàtica complexa que necessita d'unes intervencions
específiques per abordar-la.

Aquestes intervencions haurien de constituir el nucli de les
actuacions de la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes
Balears i demostrar l'eficàcia de la seva política, tot reduint els
problemes del sistema educatiu.

A l'alçada d'aquesta legislatura, considerem que no s'estan
donant les respostes adequades que aportin solucions.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta
interpelAlació sobre la política educativa del Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 8 de juny del 2005.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4886/05, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2748/05, relativa a
política general en matèria de carreteres.(Mesa de 15 de juny
del 2005).

Palma, a 15 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
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
2748/05, relativa a política general en matèria de carreteres, la
moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desistir de la interposició de contenciós en
reclamació del compliment dels convenis de carreteres del 1998
i del 2004.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renunciar definitivament al projecte d'autopista
Inca-Manacor.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aturar l'actual procés de licitació dels projectes
Eivissa-Sant Antoni i nou accés a l'aeroport d'Eivissa.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renunciar a l'actual projecte del segon cinturó de
Palma i a redimensionar l'autovia Inca-Sa Pobla actualment en
construcció amb criteris més sostenibles

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar negociacions per a la firma d'un nou
conveni de carreteres entre el Ministeri de Foment amb la
participació dels consells insulars.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en un nou conveni de carreteres
projectes consensuats i amb un menor impacte territorial de:

- Nou accés a l'aeroport d'Eivissa.
- Desdoblament Eivissa-Sant Antoni.
- Segon cinturó o nous accessos a Palma.
Aquest darrer, una vegada redactat i aprovat el corresponent

estudi de mobilitat que permetrà definir el seu traçat i disseny
definitiu.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en el nou conveni els projectes actuals
de variant de Ferreries i variant de Son Servera.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al fet que per part de l'Administració autonòmica
formin part de la comissió de seguiment del nou conveni
representants dels tres consells, el de Mallorca, el de Menorca
i el d'Eivissa i Formentera.

Palma, a 10 de juny del 2005.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació
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RGE núm. 4754/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost per a l'atenció de joves conflictius. (Mesa de 15 de
juny del 2005).

RGE núm. 4764/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a subvenció a Valldemossa. (Mesa de 15 de juny del
2005).

RGE núm. 4828/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a retall de reforços de temporada al servei d'urgències
de Can Misses. (Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4888/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
de la Conselleria d'Obres Públiques. (Mesa de 15 de juny del
2005).

RGE núm. 4889/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Formentera.
(Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4890/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Sant Joan de
Labritja. (Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4891/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament d'Eivissa. (Mesa de
15 de juny del 2005).

RGE núm. 4892/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Santa Eulària
del Riu. (Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4893/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Sant Josep de Sa
Talaia. (Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4894/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany. (Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4902/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a primer viatge a la Xina. (Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4903/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nombre de viatges a la Xina. (Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4904/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a objectius dels viatges a la Xina. (Mesa de 15 de juny del
2005).

RGE núm. 4906/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a reunions amb representants xinesos. (Mesa de 15 de juny del
2005).

RGE núm. 4907/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a resultats de les reunions mantingudes amb representants de
la Xina. (Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4908/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acompanyants als viatges a la Xina. (Mesa de 15 de juny del
2005).

RGE núm. 4909/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a objectius dels acompanyants als viatges a la Xina. (Mesa de
15 de juny del 2005).

RGE núm. 4910/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a beneficis obtinguts pels acompanyants als viatges a la Xina.
(Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4911/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a beneficis obtinguts dels contactes als viatges a la Xina.
(Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4912/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a evolució de les exportacions a la Xina. (Mesa de 15 de juny
del 2005).

RGE núm. 4913/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a exportacions a la Xina des del primer viatge. (Mesa de 15 de
juny del 2005).

RGE núm. 4914/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contractes signats com a conseqüència del viatge a la Xina.
(Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4915/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a objectius del viatge a Nova York. (Mesa de 15 de juny del
2005).

RGE núm. 4916/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a empreses que han viatjat a Nova York. (Mesa de 15 de juny
del 2005).

RGE núm. 4917/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvenció concedida a empreses que han viatjat a Nova
York. (Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4918/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a relació d'empreses desplaçades a la Xina. (Mesa de 15 de
juny del 2005).

RGE núm. 4919/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
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a relació de factures del desplaçament a la Xina. (Mesa de 15
de juny del 2005).

RGE núm. 4920/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obres d'ampliació del colAlegi Cas Serres (I). (Mesa de 15 de
juny del 2005).

RGE núm. 4921/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obres d'ampliació del colAlegi Cas Serres (II). (Mesa de 15 de
juny del 2005).

RGE núm. 4922/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obres d'ampliació del colAlegi Cas Serres (III). (Mesa de 15
de juny del 2005).

RGE núm. 4923/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a escolarització de nins d'Eivissa a Santa Eulària. (Mesa de 15
de juny del 2005).

RGE núm. 4924/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a escolarització de nins de Sant Josep a Eivissa. (Mesa de 15
de juny del 2005).

RGE núm. 4925/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obres d'ampliació del colAlegi Can Misses (I). (Mesa de 15 de
juny del 2005).

RGE núm. 4926/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obres d'ampliació del colAlegi Can Misses (II). (Mesa de 15
de juny del 2005).

RGE núm. 4927/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obres d'ampliació del colAlegi Poeta Villangómez (I). (Mesa
de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4928/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obres d'ampliació del colAlegi Poeta Villangómez (II). (Mesa
de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4929/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obres d'ampliació del colAlegi Vara de Rey (I). (Mesa de 15
de juny del 2005).

RGE núm. 4930/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obres d'ampliació del colAlegi Vara de Rey (II). (Mesa de 15
de juny del 2005).

RGE núm. 4931/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obres d'ampliació de l'institut de Sant Antoni. (Mesa de 15 de
juny del 2005).

RGE núm. 4941/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners

per als clubs esportius de futbol. (Mesa de 15 de juny del
2005).

RGE núm. 4942/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners
per als clubs esportius de tennis. (Mesa de 15 de juny del
2005).

RGE núm. 4943/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners
per als clubs esportius de ciclisme. (Mesa de 15 de juny del
2005).

RGE núm. 4944/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners
per als clubs esportius de bàsquet. (Mesa de 15 de juny del
2005).

RGE núm. 4945/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners
per als clubs esportius de vela. (Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4946/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat de càrrecs a Mallorca. (Mesa de 15 de juny del
2005).

RGE núm. 4947/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat de càrrecs d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 15
de juny del 2005).

RGE núm. 4948/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat de càrrecs a Menorca. (Mesa de 15 de juny del
2005).

RGE núm. 4949/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
competències de justícia. (Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4950/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conservatoris de música a la part forana. (Mesa de 15 de juny
del 2005).

RGE núm. 4951/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conservatoris de música a Eivissa-Formentera. (Mesa de 15 de
juny del 2005).

RGE núm. 4952/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conservatoris de música a Menorca. (Mesa de 15 de juny del
2005).

RGE núm. 4953/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
certificacions d'abandonament d'activitat a televisions locals.
(Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4954/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancar
emissores de televisió local. (Mesa de 15 de juny del 2005).
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Palma, a 15 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.

Quin increment ha tengut la partida pressupostària per
atendre joves conflictius en finalitzar el pressupost de l'any
2004?

Palma, a 3 de juny del 2005.
La diputada:
Aina M. Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina subvenció ha donat el Govern al municipi de
Valldemossa en concepte de reparacions pels mals ocasionats
pel temporal? Qui són els beneficiaris d'aquesta subvenció?

Palma, a 7 de juny del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les raons per les quals s'han retallat els reforços
estivals del servei d'urgències de l'Hospital de Can Misses en
relació a l'any 2004?

Palma, a 9 de juny del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les factures presentades per empreses
que treballin en la construcció de carreteres per a la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports durant el 2005?,
detallant les presentades al cobrament, les pagades i les
pendents de pagament a la data de la resposta.

Palma, a 8 de juny del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

D'acord amb la resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 ext.,
18/2/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de subvenció
presentà l'Ajuntament de Formentera?

Palma, a 8 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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.

D'acord amb la resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 ext.,
18/2/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de subvenció
presentà l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja?

Palma, a 8 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb la resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
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Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 ext.,
18/2/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de subvenció
presentà l'Ajuntament de la ciutat d'Eivissa?

Palma, a 8 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb la resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 ext.,
18/2/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de subvenció
presentà l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu?

Palma, a 8 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb la resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 ext.,
18/2/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de subvenció
presentà l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia?

Palma, a 8 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb la resolució de la consellera de Presidència i
Esports d'11 de febrer del 2005, per la qual s'estableix la
convocatòria de subvencions per adquirir béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears per a l'any 2005 (publicada al BOIB núm. 28 ext.,

18/2/2005), quants projectes o quantes solAlicituds de subvenció
presentà l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 8 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data realitzà el conseller de Comerç, Indústria i
Energia el primer viatge oficial a la Xina?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants viatges oficials ha realitzat el conseller de Comerç,
Indústria i Energia a la Xina?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins objectius tenia cada un dels viatges realitzats a la
Xina?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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S'han mantingut reunions amb representants de la República
Popular Xinesa?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins resultats s'han obtingut de les reunions mantingudes
amb representants de la República Popular Xinesa, si és el cas
que se n'hagin produït?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones acompanyaren el conseller de Comerç,
Indústria i Energia als viatges realitzats a la Xina?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins objectius tenien les persones que acompanyaren el
conseller de Comerç, Indústria i Energia en els seus viatges a la
Xina?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins beneficis directes han obtingut els empresaris que han
mantingut contactes a la Xina?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins resultats quantificats s'han obtingut dels contactes tant
empresarials com institucionals derivats dels diferents viatges
realitzats pel conseller de Comerç, Indústria i Energia a la Xina?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com han evolucionat les exportacions des del primer viatge
del conseller de Comerç, Indústria i Energia realitzat a la Xina?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins productes s'estan exportant a la Xina des del primer
viatge del conseller de Comerç, Indústria i Energia realitzat a la
Xina?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants contractes s'han signat per les empreses de les Illes
Balears arrel del primer viatge realitzat pel conseller de Comerç,
Indústria i Energia a la Xina?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins objectius té el viatge realitzat a Nova York?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines empreses han viatjat a Nova York per a la promoció
de productes de les Illes Balears?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina subvenció s'ha concedit per part de la conselleria per
a la realització de l'esdeveniment de promoció realitzat a Nova
York?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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

Quina és la relació de les empreses que s'han desplaçat a la
Xina per promocionar els productes de les Illes Balears?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de factures dels diferents viatges
realitzats a la Xina?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data s'iniciaran les obres d'ampliació del colAlegi
Cas Serres a Eivissa?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es pensen ampliar les instalAlacions del colAlegi Cas
Serres a Eivissa?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té informació el conseller d'Educació i Cultura de la
situació de les infraestructures i del material del colAlegi Cas
Serres d'Eivissa?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què opina el conseller d'Educació i Cultura que nins i nines
del municipi d'Eivissa puguin ser escolaritzats al municipi de
Santa Eulària?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què opina el conseller d'Educació i Cultura que nins i nines
del municipi de Sant Josep s'escolaritzin al municipi de Sant
Antoni a Eivissa?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data s'iniciaran les obres d'ampliació del colAlegi
Can Misses a Eivissa?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensen ampliar les instalAlacions del colAlegi Can
Misses a Eivissa?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data s'iniciaran les obres d'ampliació del colAlegi
Poeta Villangómez a Eivissa?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa ampliar les instalAlacions del colAlegi Poeta
Villangómez a Eivissa?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data s'iniciaran les obres d'ampliació del colAlegi
Vara de Rey a Sant Antoni, Eivissa?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Com pensa ampliar les instalAlacions del colAlegi Vara de
Rey a Sant Antoni, Eivissa?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data pensa iniciar les obres del nou institut de Sant
Antoni, Eivissa?

Palma, a 10 de juny del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de diners, per qualsevol concepte, ha abonat
el Govern de les Illes Balears als clubs esportius dedicats al
futbol, sigui directament o indirectament, durant l'any 2004?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de diners, per qualsevol concepte, ha abonat
el Govern de les Illes Balears als clubs esportius dedicats al
tennis, sigui directament o indirectament, durant l'any 2004?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de diners, per qualsevol concepte, ha abonat
el Govern de les Illes Balears als clubs esportius dedicats al
ciclisme, sigui directament o indirectament, durant l'any 2004?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de diners, per qualsevol concepte, ha abonat
el Govern de les Illes Balears als clubs esportius dedicats al
bàsquet, sigui directament o indirectament, durant l'any 2004?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de diners, per qualsevol concepte, ha abonat
el Govern de les Illes Balears als clubs esportius dedicats a la
vela, sigui directament o indirectament, durant l'any 2004?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quants municipis de Mallorca hi ha regidors i/o batles
que compatibilitzen el seu càrrec amb un altre càrrec en el
Govern de les Illes Balears?

Si n'és el cas, compleixen tots la Llei d'incompatibilitats? 

Especificar cas per cas.
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Palma, a 13 de juny del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quants municipis d'Eivissa i Formentera hi ha regidors
i/o batles que compatibilitzen el seu càrrec amb un altre càrrec
en el Govern de les Illes Balears?

Si n'és el cas, compleixen tots la Llei d'incompatibilitats? 

Especificar cas per cas.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quants municipis de Menorca hi ha regidors i/o batles
que compatibilitzen el seu càrrec amb un altre càrrec en el
Govern de les Illes Balears?

Si n'és el cas, compleixen tots la Llei d'incompatibilitats? 

Especificar cas per cas.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes reunions s'han produït entre el Govern de les Illes
Balears i el Govern central per tractar el traspàs de la
competència de justícia?

Especificar dates i valoració de cada una de les sessions de
negociació.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quants de municipis de la part forana pensa el Govern de
les Illes Balears realitzar conservatoris de música?

Especificar cada un i el seu pressupost.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quants de municipis d'Eivissa i Formentera pensa el
Govern de les Illes Balears realitzar conservatoris de música?

Especificar cada un i el seu pressupost.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quants de municipis de Menorca pensa el Govern de les
Illes Balears realitzar conservatoris de música?

Especificar cada un i el seu pressupost.

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

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.

A quantes televisions locals que emeten abans del 1995 ha
enviat el Govern de les Illes Balears certificació
d'abandonament d'activitat?
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Palma, a 13 de juny del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quan pensa dur a terme el Govern de les Illes Balears la
seva voluntat de tancar emissores de televisió local que duen
treballant més de 10 anys?

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

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4753/05, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a ajudes per palAliar els danys de les gelades dels
mesos de gener, febrer i març, amb solAlicitud de tramitació
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 15 de juny del
2005).

RGE núm. 4805/05, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a soterrament de les vies del ferrocarril al pas per
Inca, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4831/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds relativa a augment del nivell de protecció
actual dels espais naturals de les Illes, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 15 de juny del 2005).

RGE núm. 4955/05, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a registre d'entitats, organitzacions i ONG dedicades
a la custòdia del territori, amb solAlicitud de tramitació davant
la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 15 de juny del
2005).

Palma, a 15 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 la Comissió d'Economia.

Les extraordinàries gelades que durant els proppassats
mesos de gener, febre i març va patir la nostra comunitat
autònoma van produir moltíssims danys als cultius agrícoles,
especialment al cultiu de la patata primerenca.

Amb l'objectiu de palAliar els danys ocasionats, per part del
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació es prengueren una
sèrie de mesures consistents en la publicació dels reials decrets
llei 1/2005, de 4 de febrer, i 6/2005, de 8 d'abril, on es
contempla la possibilitat de signar convenis amb les comunitats
autònomes per a la seva aplicació, i posteriorment ha dictat les
ordres 1109/2005 i 1110/2005, de 25 d'abril.

Per al desenvolupament d'aquesta normativa i perquè els
afectats puguin accedir a les ajudes, és necessari que per part de
la Conselleria d'Agricultura i Pesca s'estableixin les bases
reguladores i la convocatòria de les ajudes, així com els criteris
de concessió de les mateixes.

Vist el retard inexplicable (quasi un mes i mig des de la
publicació de les ordres que ho regulen), que perjudica els
interessos pagesos afectats, els Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a publicar, amb urgència, les ordres que
han d'establir les bases reguladores i convocar les ajudes per
palAliar els danys produïts per les gelades.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a establir criteris de repartiment de les
ajudes justos i equitatius per a tots els afectats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a suplementar les ajudes del ministeri amb
el 50% restant, així com a bonificar el 2% dels interessos dels
crèdits subvencionats de l'Institut de Crèdit Oficial.

Palma, a 6 de juny del 2005.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El foment del transport ferroviari és fonamental a l'illa de
Mallorca pel seu menor cost econòmic i mediambiental.

És necessari, no obstant això, donar solucions als
inconvenients que suposa el pas del ferrocarril per zones d'alta
concentració humana, tal com passa a la ciutat d'Inca.

S'han de cercar solucions que evitin actuacions parcials i
conflictives i que permetin unificar la ciutat, ara dividida en
dues pel traçat de les vies, així com també evitar molèsties als
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ciutadans i a les ciutadanes, però sobretot eliminar el perill que
suposa el pas del tren pel centre d'Inca.

El soterrament de les vies seria la solució més desitjable i
que permetria recuperar un espai per a la ciutats i donar resposta
satisfactòria a les demandes dels ciutadans i de les ciutadanes.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer els
tràmits necessaris a fi d'incloure al Pla autonòmic de transports
el soterrament de les vies del ferrocarril al seu pas per la ciutat
d'Inca.

Palma, a 8 de juny del 2005.
La diputada:
Aina Sebastiana Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En aquests darrers dos anys el Govern de les Illes Balears ha
fet un enorme retrocés en la conservació dels espais naturals. es
varen tornar enrera les declaracions dels parcs naturals de Cala
d'Hort a Eivissa (2002), la península de Llevant (2002) i
l'ampliació del parc de S'Albufera (2003) a Mallorca, sense cap
justificació ni informe científic o tècnic que avalés decisions
d'aquesta transcendència. A més, en els casos del parc de Cala
d'Hort i de la península de Llevant es va fer a través de la Llei
d'acompanyament de l'any 2003.

Aquesta actuació sense precedents en la nostra comunitat
autònoma respon a l'intent d'eliminar totes les actuacions
respecte a la conservació dels espais naturals fetes a la
legislatura anterior, argument molt poc rigorós i seriós envers la
conservació del nostre territori i patrimoni natural.

L'aprovació de la LECO (Llei 5/2005, de 26 de maig, per a
la conservació dels espais de rellevància ambiental, publicada
al BOIB núm. 85, de 4/6/2005) va suposar, entre molts d'altres
aspectes, la definitiva desprotecció de Cala d'Hort a Eivissa i
l'inici d'un PORN en un àmbit molt inferior de l'anterior parc
natural.

El Consell de Govern de 27 de maig del 2005 va aprovar el
PORN de la península de Llevant en un àmbit molt inferior al
parc natural existent anteriorment i va deixar desprotegida una
ampla zona amb uns grans valors naturals; a més, sense
especificar la figura de protecció que s'utilitzarà a l'hora de fer-
ne la declaració definitiva.

Davant aquest cúmul de situacions adverses per a la
conservació i protecció dels nostres espais naturals, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la següent
proposició no de llei:

1. Retornar al nivell de protecció anterior els espais naturals
de Cala d'Hort a Eivissa (Decret 24/2002, de 15 de febrer,
publicat al BOIB núm. 23 de 21/2/2002), i de la península de
Llevant (Decret 127/2001, de 9 de novembre, publicat al BOIB
núm. 140, de 22/11/2001) i de S'Albufera de Mallorca (Decret
52/2003, de 16 de maig, publicat al BOIB núm. 82, de
10/6/2003), tant en la seva zonificació com en la normativa
existent.

2. Millorar la gestió, així com la vigilància i el seguiment
dels espais naturals protegits de les Illes Balears, i elaborar tots
els PRUG dels parcs naturals o altres figures de protecció
declarats a les Illes Balears, inclosos el parc de la península de
Llevant a Mallorca i el parc de Cala d'Hort d'Eivissa.

3. Augmentar la zonificació dels PORN iniciats pel govern
actual de Cala d'Hort i península de Llevant, per incloure totes
les àrees sostretes de l'anterior zonificació i declarar ambdós
espais parcs naturals, renunciant a la figura de "paratge natural"
per a aquests dos indrets.

Palma, a 9 de juny del 2005.
La diputada: 
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Llei de conservació dels espais de rellevància ambiental
reconeix a la custòdia del territori una rellevància singular en la
protecció i conservació del medi ambient, a més d'obligar
l'administració a fomentar la creació i ajudar les entitats que es
dediquin a aquesta activitat.

Per donar compliment a allò que la llei preveu i per establir
un procediment mitjançant el qual les ONG i les entitats
privades sense finalitat de lucre vinculades al nom de l'ecologia
i la protecció del medi ambient que desitgin adherir-se als
programes i projectes de custòdia és convenient, als afectes
d'homogeneïtzar, sistematitzar i simplificar la informació sobre
aquestes entitats, tant pel que fa a les administracions com al
conjunt dels ciutadans, establir un registre en el qual es puguin
inscriure les entitats interessades.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir un registre d'entitats, organitzacions i ONG
sense finalitat de lucre que es vulguin dedicar a la custòdia del
territori establint els requisits necessaris per perfeccionar la
inscripció.

Palma, a 13 de juny del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4770/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Medi Ambient.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
15 de juny del 2005, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, davant la Comissió  d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre la contractació per part de
l'IBANAT de la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juny del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE

núm. 2766/05 i obertura del termini de presentació d'esmenes.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
15 de juny del 2005, havent estat presa en consideració pel Ple
de la Cambra la proposició de llei de referència, presentada pel
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, relativa a mesures
específiques per a les illes d'Eivissa i Formentera en matèria
d'ordenació territorial (BOPIB núm. 81, de 8 d'abril d'enguany),
conformement amb l'article 126.4 del Reglament del Parlament
acordà de trametre-la a la Comissió d'Ordenació Territorial i
d'obrir un termini de presentació d'esmenes de 15 dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest butlletí.
Aquest termini finalitzarà dia 1 de setembre del 2005.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juny del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Mesures correctores per tal d'evitar l'absentisme laboral

del personal del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de juny del 2005, aprovà les mesures correctores de referència
que es transcriuen a continuació:

MESURES CORRECTORES PER TAL DE REDUIR
L'ABSENTISME LABORAL DEL PERSONAL DEL

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

 Reduir l’índex d’absentisme a les empreses i a les
administracions públiques constitueix un objectiu essencial
reconegut pels agents socials (sindicats, patronals i govern), a
fi d’incrementar la productivitat i l’eficàcia d’aquestes.

En conseqüència, pareix raonable establir mesures
correctores a fi de reduir i controlar l’absentisme del personal
del Parlament de les Illes Balears, emprant dos tipus d’eines,
unes, encaminades a conèixer les causes de les baixes i d’altres
de caràcter corrector.

Assenyalant finalment que l’establiment d’aquests tipus de
mesures són pràctica cada vegada més generalitzada a les
diverses Administracions Públiques, i com a exemple el vigent
acord Administració-Sindicats (signat a l’AGE) i publicat al
B.O.E. núm. 276 del 18 de novembre del 2002, al capítol IV es
tracta de forma específica el problema de l’absentisme laboral,
amb l’objectiu d’aconseguir una reducció de la taxa mitjana
d’absentisme almenys en un 20% durant la vigència de l’acord.

Així mateix en el si de la Mesa sectorial de la funció pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que en aquests
moments està tractant diversos temes que afecten als empleats
públics d’aquesta comunitat, un d’aquests està dedicat
especialment a l’absentisme laboral.
   

Per tant, la Mesa de la Cambra en sessió celebrada el dia 1
de juny del 2005 aprova les següents mesures que es detallen a
continuació:

1. Estudiar les causes determinants de l’absentisme i establir les
possibles mesures correctores en el si del Comitè de Salut i
Seguretat,  solAlicitant si s’estima necessari la colAlaboració de
les institucions i organismes competents en matèria de medicina
del treball.

2. Que durant les situacions de baixa per incapacitat temporal
(IT) per contingències comuns, o bé per accidents de
treball/malalties professionals, i sempre que es presentin en
temps i forma els corresponents models oficials mèdics de baixa
i confirmació per part de l'IB-Salut, INSALUD, entitats
col A laboradores de la SS o MATEPSS, els
funcionaris/treballadors tindran dret a percebre la seva
retribució íntegra mensual, complementant el Parlament de les
Illes Balears la prestació per IT, que es rebi per part de l’INSS,
entitats colAlaboradores de la SS o MATEPSS. Atès que el
Parlament de les Illes Balears, actualment utilitza el sistema de
pagament delegat, el funcionari/treballador rebrà íntegrament
les seves retribucions dels serveis de la Cambra durant els
períodes assenyalats.

En aquest cas, si per negligència no justificada del
funcionari/treballador, no es presenten els models oficials
mèdics de baixa i confirmació en temps i forma, i això causa
perjudici econòmic al Parlament de les Illes Balears, aquest cost
es descomptarà de la nòmina del funcionari/treballador fins
liquidar la quantitat que correspongui, i a més a més, si



3534 BOPIB núm. 91 - 17 de juny del 2005

procedeix, podran incórrer en les faltes previstes al règim
disciplinari dels funcionaris públics. Per tant, tal com s’ha
previst a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
serà obligatori presentar el part de baixa per IT quan la malaltia
tingui una durada superior a tres dies; i així mateix tal com s’ha
establert a la normativa relativa a la seguretat social, el
treballador disposa de tres dies des de la data de la baixa per
presentar el corresponent model de baixa per IT; assenyalant
finalment que els models oficials de confirmació de la baixa
s’han de presentar amb caràcter setmanal.
 
3.1.Quan es produeixin faltes d’assistència, amb motiu de
malalties que no generin baixa per IT, o per altres causes no
previstes a l’Estatut de Personal i a la normativa vigent en
matèria de funció pública, es procedirà, en primer lloc, a
descomptar el nombre de dies que pertoqui del romanent de dies
a gaudir corresponent a la bossa d’hores acumulada en curs i en
el seu defecte dels dies de permís per assumptes propis que
restin a l’interessat corresponents a l’any natural de què es
tracti. En el cas que no restin per descomptar dies dels
assenyalats anteriorment, es deduirà de la nòmina següent a la
del mes en el qual s’han produït la falta o faltes d’assistència, la
quantitat que resulti de dividir per trenta l’import corresponent
a les retribucions íntegres totals mensuals del funcionari o
treballador, si hi ha que descomptar un dia. Si s’han de deduir
dos dies, l’import anterior es multiplicarà per dos i així
successivament.

Les propostes per reduir el nombre de dies per assumptes
propis o dels corresponents a la borsa d’hores, així com les
possibles propostes per reduir les retribucions mensuals en base
al càlcul assenyalat a l’apartat anterior, s'elevaran a la Mesa per
a la seva aprovació, per part d’un comitè tècnic format pel
Lletrat-Oficial Major o Lletrat en qui delegui, pel Cap de
Recursos Humans, i pel President de la Junta de Personal. Les
decisions d’aquest se n’adoptaran per majoria simple. Aquest
comitè es reunirà al venciment de cada mes, estudiant i
deliberant sobre els casos plantejats pel Cap de Recursos
Humans.  Prèviament a la reunió del comitè, es notificarà als
treballadors que acumulin absències no justificades
degudament, corresponents al mes vençut; perquè aquests en el
termini de tres dies hàbils des de la data de notificació,
comuniquin per escrit les alAlegacions que estimin procedents.

3.2. No es produiran els descomptes dels dies o la reducció de
les retribucions assenyalats als paràgrafs anteriors, quan es
produeixin faltes d’assistència amb motiu de malalties que no
causin baixa per IT o per altres motius, si es lliuren els
corresponents justificants, signats pels metges d’atenció
primària/ o de capçalera de l’INSALUD, IB-SALUT,  Entitats
colAlaboradores de la SS o MATEPSS, en el termini de set dies
des de la data de l'absència. Si el funcionari té concertada una
assegurança mèdica de caràcter privat, també seran vàlids els
justificants aportats pels facultatius d’aquestes entitats.  

3.3. Quan es produeixin faltes d’assistència per atendre a
familiars de primer grau de consanguinitat o afinitat que es
trobin malalts i necessitin atenció mèdica o bé realitzar-se
proves mèdiques, no s’aplicarà el definit a l’apartat 3.1, si es
presenten els justificants mèdics corresponents a l’atenció
mèdica que han rebut els familiars malalts,  signats pel seus
metges d’atenció primària/o de capçalera de l’INSALUD,
IB-SALUT, Entitats colAlaboradores de la SS o MATEPSS; en
el termini de cinc dies hàbils des de la data d'absència del lloc
de treball.

Si el funcionari/treballador té concertada una assegurança
mèdica de caràcter privat, també seran vàlids els justificants
aportats pels facultatius d’aquestes entitats.  

No s'aplicarà el disposat en aquest paràgraf, quan es tracti
d’una indisposició de caràcter lleu.

3.4. Quan un funcionari/treballador tingui necessàriament que
absentar-se durant tota la jornada laboral per ésser sotmès a
proves mèdiques o per la realització d’anàlisi del mateix caire
haurà de presentar el corresponent justificant; si no ha fa així,
s’aplicarà el que es disposa en aquest apartat 3. 

3.5. Excepcionalment no s'aplicarà la reducció de retribucions
previstes o dels dies de bossa i d’assumptes propis, quan el
funcionari/treballador afectat exposi davant del Comitè Tècnic,
els motius i les causes, que l'han impedit presentar en temps i
forma el justificant corresponent, valorant-se en el si d'aquest
les circumstàncies que hi puguin concórrer, i finalment, així
s'aprovi.

4. Atès que la Mútua Balear ha posat en funcionament el
departament de Gestió Mèdica de IT per contingències comuns,
des del dia 1 de juny del 2003, ja s’ha establert un sistema
d’inspecció mèdica de les baixes laborals per I.T., i que durà a
terme les funcions de visita i realització d’exàmens mèdics,
respectant en qualsevol cas la dignitat, el dret a la intimitat dels
treballadors tot d'acord amb la normativa vigent. 

En aquest cas, a instància dels òrgans o càrrecs que pertoqui
del Parlament de les Illes Balears,  els serveis d’inspecció de la
Mútua Balear podran requerir la presència del treballador a fi de
realitzar-li les proves i exàmens mèdics complementaris que
s’estimin procedents, a l’objecte de determinar si aquest està en
condicions de treballar o no, emetent en qualsevol cas, el
corresponent informe. Si a l’informe s’estableix que el
treballador pot reincorporar-se al seu lloc de treball, el
Parlament de les Illes Balears, deixarà de complementar la
prestació que el funcionari/treballador rebi de la Seguretat
Social per IT, a partir de la data d’emissió d’aquest. Al mateix
temps Així mateix s’elevarà l’informe amb la proposta d’alta a
l’inspecció mèdica de l’IB-Salut/INSALUD. 

   
   Si un cop requerit el funcionari/treballador per part del

departament de gestió mèdica d'IT per contingències comuns de
la Mútua Balear, aquest no es presenta a l’examen o a la revisió,
sense causa justificada, d’ofici, no es complementaran les
prestacions per IT de la S. Social, des de la data en la qual tenia
que passar l’examen mèdic.

Per altra banda, el personal competent de la Mútua Balear
podrà realitzar les visites domiciliàries o quan pertoqui les
cridades telefòniques que estimi pertinents per desenvolupar les
seves tasques de control, sempre amb consentiment del
funcionari o del treballador.

El Parlament de les Illes Balears podrà trametre els informes
realitzats per la Mútua Balear als serveis de l’inspecció mèdica
de l’INSALUD, de l’IB-Salut, o MATEPSS, a fi que es puguin
valorar les possibles discrepàncies entre els serveis mèdics de
la Mútua Balear i els metges d’atenció primària o de capçalera
que signen les baixes oficials per IT.

Si com a conseqüència de les inspeccions realitzades pels
serveis de la Mútua Balear, o de l'IB-Salut, INSALUD, entitats
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colAlaboradores de la SS i MATEPSS, s'acredita l'existència de
frau per part del funcionari o treballador en relació a les baixes
per IT o accidents de treball, es proposarà l'incoació del
corresponent expedient disciplinari per depurar les
responsabilitats que puguin derivar-se, un cop valorats els fets
que pertoqui, previ informe del lletrat-oficial major o per
delegació d'aquest del cap de recursos humans.

El Parlament de les Illes Balears presentarà directament
davant de l’inspecció mèdica de l'IB-Salut, INSALUD o
MATEPSS, els escrits i requeriments oportuns,  a fi  d'instar-les
a actuar, quan d’acord amb les circumstàncies i dades que es
disposin així ho facin convenient.

En qualsevol cas, s’informarà i notificarà per escrit als
funcionaris/treballadors afectats, de  totes les incidències,
informes i propostes que puguin derivar-se dels processos de
revisió mèdica, de la reducció de les seves retribucions o del
d'incentius (en el cas del personal laboral), o del descomptes
dels dies corresponents a la borsa d’hores o als dies de permís
per assumptes propis; relatius a les seves absències en els llocs
de treball per motius de salut o d’atenció als seus familiars pel
mateix motiu, a fi que aquests pugui defendre els seus drets amb
plenes garanties.

Normativa vigent en matèria d'incapacitat temporal per contingències
comunes relativa a entitats colAlaboradores i MATEPSS, entre altres
matèries:
- Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i d'ordre social.
- Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i d'ordre social.
- Reial Decret 575/1997, del 18 d'abril.
- Reial Decret 576/1997, del 18 d'abril.
- Llei 66/1997, de 30 de desembre (article 39).
- Reial Decret 1117/1998, del 5 de juny.
- Reial Decret 1993/85, Reglament colAlaboració mútues.

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)
Cessament de personal eventual.

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Atès que la Presidència, mitjançant  resolució del dia 13
d’agost del 2004, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
9653/05 del dia 17 de d’agost del 2004, en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, aprovà el nomenament del Sr. Onofre Bisbal Palou
com a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, amb categoria administrativa de
cap de negociat (grup C, nivell 23).

Atès l'escrit amb RGE núm. 4711/05 del dia 3 de juny del
2005, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, mitjançant el qual solAlicita el cessament del
Sr. Onofre Bisbal Palou amb efectes econòmics i administratius
des del dia 20 de juny del 2005.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
el dia 8 de juny del 2005, en ús de les facultats previstes a
l’article 5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, 

RESOLC:

1. El cessament del Sr. Onofre Bisbal Palou com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat (grup
C, nivell 23)  adscrit al servei del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, amb efectes econòmics i administratius des
del dia 20 de juny del 2005.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en el
termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
del dia 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors des de la data de
notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 9 de juny del 2005.
El President del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Nomenament de personal eventual.

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de la
Mesa de la Cambra.

B. El portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, mitjançant l'escrit amb RGE núm. 4711/05 del dia 3 de
juny del 2005, solAlicita el nomenament del Sr. Andreu Pasqual
García com a personal eventual adscrit al grup.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.

Tot d’acord amb l’aprovat a la sessió de la Mesa del dia 8 de
juny del 2005, en ús de les facultats previstes a l’article 5 de
l’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears, 

RESOLC:

1. Nomenar el Sr. Andreu Pasqual Garcia com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat (grup
C), adscrit al servei del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
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Els Verds, amb efectes econòmics i administratius des del dia
20 de juny del 2005.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú,  o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,
en el termini de dos mesos comptador des de la data de
notificació de la present Resolució.

A la seu del Parlament, a 9 de juny del 2005.
El President del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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