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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 759/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a mesures que es prendran
si es demostra que un funcionari s'ha fet passar per un altre.
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B) A la Pregunta RGE núm. 1232/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a despesa de joc a la nostra
comunitat.
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C) A la Pregunta RGE núm. 1235/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a colors d'uniformes i
vehicles de policia local.
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D) A la Pregunta RGE núm. 1241/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a criteris per seleccionar
els punts de Lototrot.
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E) A la Pregunta RGE núm. 1483/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a terminals de Lototrot a
bars i restaurants.
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F) A la Pregunta RGE núm. 1484/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a posició del Govern quant
que la policia local vagi armada.
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G) A la Pregunta RGE núm. 1501/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a accions disciplinàries del
Govern de les Illes Balears.
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H) A la Pregunta RGE núm. 1574/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a centre de competència
nacional.
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I) A la Pregunta RGE núm. 1605/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a curs sobre pesca organitzat
per ASAJA.
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J) A la Pregunta RGE núm. 1649/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a edicions fetes o
finançades per l'IBATUR.
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K) A la Pregunta RGE núm. 1659/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a adjudicació de lots de
televisió digital.
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L) A la Pregunta RGE núm. 1857/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a cost per usuari de
les residències.
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M) A la Pregunta RGE núm. 1881/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a director territorial d'IB3
a Menorca.
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N) A les Preguntes RGE núm. 1885/05, 1886/05 i 1887/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
inversions municipals l'any 2004 a Mallorca, a Menorca i a Eivissa i Formentera.
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O) A les Preguntes RGE núm. 2002/05 i 2255/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a pla de
necessitats de Ràdio FM.
3562
P) A la Pregunta RGE núm. 2003/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a cost de la inauguració d'IB3.
3562
Q) A les Preguntes RGE núm. 2116/05 a 2119/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a cost de
la publicitat en ràdio, en premsa, cost de la inauguració d'IB3 Televisió i d'IB3 Ràdio.
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R) A la Pregunta RGE núm. 2126/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a previsions firma
electrònica.
3562
S) A les Preguntes RGE núm. 2127/05 i 2128/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a disposició
d'ingressos oficials amb modificacions i oficines de liquidació de tributs.
3563

3546

BOPIB núm. 92 - 24 de juny del 2005

T) A la Pregunta RGE núm. 2163/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a reformes a la plaça
d'Europa a es Pujols.
3563
U) A les Preguntes RGE núm. 2165/05,2166/05 i 2167/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relatives
a turisme de congressos a Menorca, a Eivissa i a Mallorca.
3563
V) A la Pregunta RGE núm. 2215/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a defensor de l'espectador.
3563
X) A la Pregunta RGE núm. 2256/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a metges especialistes a
l'Escola Balear de l'Esport.
3563
Y) A la Pregunta RGE núm. 2257/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a fisioterapeutes a l'Escola
Balear de l'Esport.
3563
Z) A la Pregunta RGE núm. 2258/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contractacions efectuades
a l'Escola Balear de l'Esport.
3564
AA) A la Pregunta RGE núm. 2261/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a psicòlegs a l'Escola
Balear de l'Esport.
3564
AB) A la Pregunta RGE núm. 2262/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a responsable de la
medicina esportiva a l'Escola Balear de l'Esport.
3564
AC) A les Preguntes RGE núm. 2310/05 i 2311/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relatives a situació laboral
i presumpta falsificació de la titulació de la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia.
3564
AD) A la Pregunta RGE núm. 2370/05, presentada per l'Hble. Sra Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a consorci del centre
de tecnificació esportiva de Calvià.
3564
AE) A la Pregunta RGE núm. 2371/05, presentada per l'Hble. Sra Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a constitució del
consorci del centre de tecnificació esportiva de Calvià.
3564
AF) A la Pregunta RGE núm. 2502/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a deute de les empreses
públiques.
3564
AG) A la Pregunta RGE núm. 2505/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cabres que sobren a
Mallorca.
3565
AH) A la Pregunta RGE núm. 2511/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a cost de la
presentació Mallorca Clàssic a la fira ITB.
3565
AI) A les Preguntes RGE núm. 2514/05 a 2518/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relatives a
conceptes i quanties transferits al Consell Insular d'Eivissa i Formentera en matèria d'indústria, moda i artesania, de medi ambient, de
promoció turística, de noves tecnologies i de serveis socials.
3565
AJ) A la Pregunta RGE núm. 2761/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a persones que han
participat a programes d'IB3 Ràdio.
3565
AK) A la Pregunta RGE núm. 2777/05, presentada per l'Hble. Sra Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a comissió
permanent del Consell d'Infància i Família.
3566
AL) A la Pregunta RGE núm. 2778/05, presentada per l'Hble. Sra Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ple del Consell
d'Infància i Família.
3566
AM) A les Preguntes RGE núm. 2994/05 a 2997/05, presentades per l'Hble. Sra Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relatives
a ajudes i a pressupost del programa EQUAL, a convocatòria d'ajudes per a projectes prevists per EQUAL i a renúncia a la presentació
de projectes a la UAFSE.
3566
AN) A la Pregunta RGE núm. 3042/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a adquisició de
software de propietat.
3566
AO) A la Pregunta RGE núm. 3043/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a manteniment del
software de propietat.
3566
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AP) A la Pregunta RGE núm. 3047/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reunió de la comissió
mixta de la REB sobre fixos discontinus.
3566
AQ) A les Preguntes RGE núm. 3048/05 i 3049/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a borsí
d'interins i a cost de la inconstitucionalitat del borsí d'interins.
3567
AR) A la Pregunta RGE núm. 3052/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pujada d'imposts.
3567
AS) A la Pregunta RGE núm. 3053/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a deute existent amb els
bancs.
3567
AT) A la Pregunta RGE núm. 3055/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a emissió de bons.
3567
AU) A la Pregunta RGE núm. 3056/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a augment d'imposts.
3567
AV) A les Preguntes RGE núm. 3116/05, 3117/05 i 3119/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relatives a
partida pressupostària, calendari d'inversions i inversió del poliesportiu Es Castell.
3567
AX) A les Preguntes RGE núm. 3120/05 a 3122/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relatives a
projectes, despesa i finançament d'EQUAL.
3568
AY) A la Pregunta RGE núm. 3279/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a impost de successions
i donacions del 2007.
3568
AZ) A la Pregunta RGE núm. 3280/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a queixes i/o reclamacions
pel funcionament de la pàgina web referent a tributs.
3568
BA) A la Pregunta RGE núm. 3283/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cedir la negociació de
competències.
3568
BB) A la Pregunta RGE núm. 3284/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cedir educació i sanitat.
3568
BC) A la Pregunta RGE núm. 3288/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a dèficit crònic de la
justícia.
3568
BD) A la Pregunta RGE núm. 3290/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a motius del judici de
faltes 202/04 del Jutjat núm. 4 de Manacor.
3568
BE) A la Pregunta RGE núm. 3485/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a censura als mitjans de
comunicació públics.
3569
BF) A la Pregunta RGE núm. 3461/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a transferències de
joventut als consells insulars.
3569
BG) A la Pregunta RGE núm. 3494/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a denúncia al Govern de
les Illes Balears.
3569
BH) A la Pregunta RGE núm. 3635/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a confiança en la justícia.
3569
BI) A la Pregunta RGE núm. 3636/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a denúncia 425/04.
3569
BJ) A la Pregunta RGE núm. 3825/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a consorci
Emprenen.
3569
BK) A la Pregunta RGE núm. 3826/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a aportacions
econòmiques de les conselleries al consorci Emprenen.
3569
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B)

1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de juny del 2005, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 89 de 3 de juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

A)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de juny del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2748/05,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de carreteres.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Joan Boned i
Roig.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Margarita Isabel Cabrer i González.
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. Maria Antònia Vadell i Ferrer,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr.
Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de juny del 2005, debaté la Pregunta 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. (BOPIB
89 de 3 de juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Joan Boned i
Roig i l'Hble. Sra. Margarita Isabel Cabrer i González.

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

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

Ordre de Publicació
D)

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4625/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a ColAlegi
Públic es Pont. (BOPIB 89 de 3 de juny del 2005).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de juny del 2005, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 89 de 3 de juny del
2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4601/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a desplaçament i dietes
del professorat. (BOPIB 89 de 3 de juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4605/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a redireccionament del correu
electrònic. (BOPIB 89 de 3 de juny del 2005).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de juny del 2005, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 89 de 3 de juny del 2005).

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

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

Ordre de Publicació
J)

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

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 4606/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a modificació del Reglament
del Parlament. (BOPIB 89 de 3 de juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de juny del 2005, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 89 de 3 de juny del 2005).

Ordre de Publicació
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 17 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 7
de juny del 2005, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 89 de 3 de
juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears. Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de juny del 2005, debaté la Pregunta 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. (BOPIB
89 de 3 de juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de juny del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 4467/05, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a política

BOPIB núm. 92 - 24 de juny del 2005
educativa del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 89 de
3 de juny del 2005).

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

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1343/05.

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

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juny del 2005, fou retirada, després de debatre's, la
proposició no de llei de referència, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a creació del Consell Insular de
Formentera, publicada al BOPIB núm. 74, de 17 de febrer
d'enguany.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de juny del 2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
8926/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a concreció dels acords proposats pel president de les
Illes Balears als grups parlamentaris sobre les inversions estatals
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

Ordre de Publicació
C)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
2766/05.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juny del 2005, es prengué en consideració, per 30 vots a
favor, 23 en contra i cap abstenció, la proposició de llei de
referència, presentada pel Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, de mesures específiques per a les illes d'Eivissa i
Formentera en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i
turisme (BOPIB núm. 8, de 8 d'abril d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 4604/05.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juny del 2005, fou ajornada per a una propera sessió
plenària la pregunta de referència, presentada pel diputat Hble.
Sr. Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a traspàs del fons i publicada al BOPIB núm. 89, de 3
de juny d'enguany.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament,
en sessió de dia 9 de juny del 2005, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 4108/05, relativa a
manteniment de la titulació específica de llengua i literatura
catalana,, amb l'esmenta RGE núm. 4804/05, del Grup
Parlamentari Socialista, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
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RESOLUCIÓ

les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

A)

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

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a no considerar la proposta de la subcomissió de
humanitats del Consell de Coordinació Universitària i mantenir
la titulació específica i diferenciada de la filologia catalana i de
les altres llengües oficials de l’Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adreçar-se al Govern de l'Estat per expressar-li
la seva disconformitat amb la proposta de supressió de la
titulació específica de llengua i literatura catalana.
3. El Parlament de les Illes Balears acorda així mateix
adreçar-se al Consell de Coordinació Universitària i al
Ministeri d'Educació i Ciència per expressar la seva
disconformitat amb la supressió de la titulació específica de
llengua i literatura catalana."

Ordre de Publicació
C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 2764/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a conflictivitat laboral als hospitals. (BOPIB
núm. 81 de 8 d'abril del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

A la seu del Parlament, 14 de juny del 2005.
El secretari:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
El president:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

Ordre de Publicació

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 2762/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a deficiències detectades a l'Hospital de Can
Misses. (BOPIB núm. 81 de 8 d'abril del 2005).

D)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 de juny del 2005, debaté la Pregunta
RGE núm. 3771/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a patronat
de la Fundació contra la violència de gènere. (BOPIB núm. 86
de 13 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 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 2763/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a conflictivitat laboral als hospitals, mobbing,
càstigs o represàlies. (BOPIB núm. 81 de 8 d'abril del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 de juny del 2005, debaté la Pregunta
RGE núm. 3772/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
previstes pel patronat de la Fundació contra la violència de
gènere. (BOPIB núm. 86 de 13 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 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

Euroregió de referència. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del
2005).

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 de juny del 2005, debaté la Pregunta
RGE núm. 3773/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
realitzades pel patronat de la Fundació contra la violència de
gènere. (BOPIB núm. 86 de 13 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.

F)

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

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 17 de juny 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 2 de juny del 2005, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 3774/05 i 3775/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a polseres a maltractadors i
cost d'aquestes. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

Ordre de Publicació
J)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 3961/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assignacions pressupostàries a l'Euroregió. (BOPIB núm. 86 de
13 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 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Les 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 17 de juny 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 2 de juny del 2005, debaté la Pregunta
RGE núm. 3776/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectivitat
de les polseres a maltractadors. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig
del 2005).

Ordre de Publicació
K)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 3962/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
foment dels factors culturals de l'Euroregió. (BOPIB núm. 86 de
13 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 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 3960/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

Ordre de Publicació
L)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 3963/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coordinació d'activitats de l'Euroregió. (BOPIB núm. 86 de 13
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
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Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
M)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 3964/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eix
de la prosperitat. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

P)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 3967/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
distribució de la renda a les Illes Balears. (BOPIB núm. 86 de
13 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 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
Ordre de Publicació
N)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 3965/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
de política social en el marc de l'Euroregió. (BOPIB núm. 86 de
13 de maig del 2005).

Ordre de Publicació
Q)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 de juny del 2005, debaté la Pregunta
RGE núm. 3987/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a menjador del CP Elionor Bosch.
(BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

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 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
R)

Ordre de Publicació
O)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny del 2005, debaté la
Pregunta RGE núm. 3966/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
IMEDOC. (BOPIB núm. 86 de 13 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 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de juny del 2005, debaté
la Pregunta RGE núm. 2432/05, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a implantació de les guarderies
laborals a empreses públiques. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del
2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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S)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de juny del 2005, debaté
la Pregunta RGE núm. 3598/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu
Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alteracions dels calendaris de les proves de català. (BOPIB núm.
85 de 6 de maig del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
X)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 3314/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs
d'hostaleria a Eivissa. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

Ordre de Publicació
T)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de juny del 2005, debaté
la Pregunta RGE núm. 3599/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu
Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització d'alumnes amb necessitats educatives
específiques. (BOPIB núm. 85 de 6 de maig del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Y)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 3315/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

U)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de juny del 2005, debaté
la Pregunta RGE núm. 3600/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu
Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ocupació de les places reservades a alumnes amb necessitats
educatives específiques. (BOPIB núm. 85 de 6 de maig del
2005).

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

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Z)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de juny del 2005, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 3394/05 i 3395/05, de l'Hble. Sr. Diputat
Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a parc arqueològic de Son Real i a rehabilitació de les
cases de Son Real. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del 2005).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

V)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 3313/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs de
direcció hotelera a Eivissa. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del
2005).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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AA)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 3396/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pelAlícules
subtitulades. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del 2005).

juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
AB)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 3397/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a distribució
proporcional dels recursos nets de la Targeta Verda. (BOPIB
núm. 84 de 29 d'abril del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
AC)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE
núm. 3398/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris que han
adquirit la Targeta Verda. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del
2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
AD)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
4673/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractar persones
sense formació acadèmica adequada. (BOPIB núm. 90 de 10 de

AE)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
4674/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses contractades
per cursos de matèries periodístiques. (BOPIB núm. 90 de 10 de
juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
AF)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
4700/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a presència de les diferents
illes a l'informatiu Notícies Migdia d'IB3. (BOPIB núm. 90 de
10 de juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
AG)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
4665/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a enquestes
de l'ens públic RTVIB. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del
2005).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
AH)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
4671/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris de distribució
d'hores de programació a IB3. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny
del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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AK)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
4567/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a incompliment
de la normativa per part de la directora general d'IB3. (BOPIB
núm. 90 de 10 de juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
AL)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
4698/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de les primeres
retransmissions esportives en directe. (BOPIB núm. 90 de 10 de
juny del 2005).

AI)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
4672/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a autoritat de la directora
general d'IB3. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
AJ)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
4702/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'audiència dels
informatius. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AM)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
4699/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cronograma de les
emissions de la cadena per aquests mesos d'estiu. (BOPIB núm.
90 de 10 de juny del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
AN)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
4701/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero,
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del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incorporació d'IB3
a la FORTA. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa al cas de
Blanca Iglesias de la Iglesia. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del
2005).

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

La votació obtengué el resultat següent:

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

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
AO)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de juny del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
4703/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a confecció de la graella
de programació d'IB3. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del
2005).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 de juny del 2005, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 4069/05, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centre de formació de professionals i
detecció precoç de la sordera-ceguera. (BOPIB núm. 87 de 20
de maig del 2005).

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

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.3. TEXTOS REBUTJATS

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

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de maig del 2005, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 3552/05, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a carrera professional de la sanitat. (BOPIB
núm. 85 de 6 de maig del 2005).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de juny del
2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3849/05, del

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 de juny del 2005, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 4107/05, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a subvencions per al
programa d'oci juvenil. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del
2005).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.4. COMPAREIXENCES
C)
Ordre de Publicació

Retirada de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 3843/05 a 3848/05.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre les
actuacions de la conselleria en matèria de salut laboral i
sinistralitat (RGE núm. 4365/05).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny del 2005, foren retirades
les preguntes de referència, presentades per la diputada Hble.
Sra. Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a pacte per a l'ocupació, a Pla d'ocupació, a acords amb
entitats locals, a pacte local d'ocupació vigent, i a ajudes del
Fons Social Europeu, publicades al BOPIB núm. 86 de 13 de
maig d'enguany.

A)

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny del 2005, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació
qui, acompanyat pel director general de Salut Laboral, informà
sobre el tema de referència.

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

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

Ordre de Publicació
D)
2.5. INFORMACIÓ

Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant comissió RGE núm. 3392/05 i 3393/05.

Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
1280/05, de ports de les Illes Balears.
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessions dels dies 25 de maig i 1 de juny del
2005, es procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
de referència, publicat al BOPIB núm. 75, de 18 de febrer
d'enguany.

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de juny del 2005, quedaren
ajornades, mitjançant l'escrit RGE núm. 4760/05, presentat pel
Govern de les Illes Balears, les dues preguntes de referència,
presentades pel diputat Hble. Sr. Celestí Alomar i Mateu, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a preus de l'entrada al
centre d'interpretació del Parc de l'Albufera de Muro i a preu de
l'entrada a Ca s'Amitger, publicades al BOPIB núm. 84 de 29
d'abril d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juny del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

B)
No compareixença de la directora territorial de Ràdio i
Televisió Espanyola a les Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de juny del
2005, restà assabentada de l'escrit RGE núm. 4565/05,
mitjançant el qual la directora territorial de Radiotelevisió
Espanyola a les Illes Balears comunica la seva decisió de no
comparèixer davant la comissió per tal d'informar sobre diverses
qüestions en relació amb el tractament de la informació per part
de l'esmentat ens.

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 759/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a mesures que es
prendran si es demostra que un funcionari s'ha fet passar per
un altre. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).
Al conseller d'Interior no li consta que un funcionari de
l'Ajuntament de Palma s'hagi fet passar per funcionari de la
Conselleria d'Interior i signi com a tal.

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

Marratxí, 9 de maig del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.
Ordre de Publicació
B)
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A la Pregunta RGE núm. 1232/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a despesa de joc
a la nostra comunitat. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del
2005).
Tal i com ja es va assenyalar a la resposta a la pregunta
parlamentària RGEP núm. 8378/04, la posada en marxa de la
Lototrot i de la Promotrot respon al desenvolupament del Decret
108/2001, de 3 d'agost, que regula les apostes hípiques i altres
jocs de promoció del trot.
Marratxí, 29 d'abril del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 1484/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a posició del
Govern quant que la policia local vagi armada. (BOPIB núm.
74 de 17 de febrer del 2005).
En aquests moments, totes les qüestions relatives a
coordinació de policies locals són objecte de discussió
parlamentària a la comissió corresponent, i amb posterioritat
serà objecte de debat al Ple del Parlament.
Marratxí, 9 de maig del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1235/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a colors
d'uniformes i vehicles de policia local. (BOPIB núm. 73 d'11 de
febrer del 2005).
El conseller d'Interior manifesta el seu respecte per totes i
cadascuna de les opinions i/o manifestacions dels sindicats o de
qualsevol altre colAlectiu.
Marratxí, 9 de maig del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 1501/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a accions
disciplinàries del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 76
de 25 de febrer del 2005).
Tal i com ja vaig contestar al debat sobre la interpelAlació
RGE núm. 8686/05, sobre política general de funció pública que
ha estat executant fins a les hores d'ara, i així consta al
corresponent Diari de Sessions de dia 19 d'abril del 2005, el
control dels funcionaris correspon al secretari general de cada
conselleria.

Ordre de Publicació

Marratxí, 9 de maig del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

D)
A la Pregunta RGE núm. 1241/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a criteris per
seleccionar els punts de Lototrot. (BOPIB núm. 73 d'11 de
febrer del 2005).

Ordre de Publicació
H)

Els criteris per a la instalAlació de punts de jocs s'han pres
tenint en compte principis de caire social, localitzant aquests
punts a locals dedicats exclusivament al joc, així com als
estancs i a les oficines de canvi de moneda, en ambdós casos
amb el límit de dos punts de joc.
Marratxí, 29 d'abril del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Pregunta RGE núm. 1574/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a centre de
competència nacional. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del
2005).
En aquests moments està en fase de negociació amb els
ministeris d'Indústria, Turisme i Comerç i d'Educació i Cultura.
Palma, 20 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 1483/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a terminals de
Lototrot a bars i restaurants. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
del 2005).
Tal i com es va assenyalar a la resposta a la pregunta
parlamentària RGEP núm. 3451/04, l'acord d'adjudicació no
preveu la instalAlació de terminals del joc Lototrot/Promotrot a
bars i restaurants.
Marratxí, 29 d'abril del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 1605/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a curs sobre
pesca organitzat per ASAJA. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer
del 2005).
Des de la Secretaria General de Vicepresidència i
Conselleria de Relacions Institucionals, no hi ha constància de
la participació o colAlaboració del curs de pesca organitzat per
ASAJA.
Palma, 3 de maig del 2005.
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La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 1649/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a edicions
fetes o finançades per l'IBATUR. (BOPIB núm. 76 de 25 de
febrer del 2005).
Vos tramet, adjunta, la documentació solAlicitada.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 1881/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a director
territorial d'IB3 a Menorca. (BOPIB núm. 77 de 4 de març del
2005).
En primer lloc, s'ha de dir que la pregunta hauria de dirigirse a la mateixa directora general. No obstant això, l'opinió del
Govern sobre aquest assumpte s'ha posat de manifest en
diverses iniciatives (preguntes orals i interpelAlacions davant el
Ple del Parlament), vistes durant l'actual període de sessions.

Palma, 31 de març del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
La documentació esmentada a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament de les
Illes Balears, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 1659/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a adjudicació de
lots de televisió digital. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del
2005).
Cal dir que la Mesa de contractació, en data 25 de
novembre, en acte públic, va comunicar a tots els licitants que:
"Atès que la majoria de solAlicituds presentades optaven
indistintament per la licitació de qualsevol dels programes que
componen cada canal múltiple, s'acorda entendre que les
solAlicituds es refereixen als quatre lots que integren cada canal,
en el sentit que el licitador del lot 1, ho és indistintament
respecte dels lots 1, 2, 3 i 4, però únicament en relació amb la
possible adjudicació d'un d'ells".
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Palma, 13 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
N)
A les Preguntes RGE núm. 1885/05, 1886/05 i 1887/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés,
relatives a inversions municipals l'any 2004 a Mallorca, a
Menorca i a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 77 de 4 de
març del 2005).
Per poder oferir informació extreta del sistema comptable és
necessari connectar una petició amb dades de l'estructura
pressupostària; partides, programes, centres gestors, conceptes
econòmics, etc., ja que les peticions genèriques, malgrat siguin
matèries concretes, no poder ser contestades des del punt de
vista comptable amb exactitud i seguretat. La qual cosa vol dir
que us heu d'adreçar als centres gestors per poder contestar-les.
Malgrat l'anterior, les transferències per finançar les
intervencions municipals a ajuntaments estan recollides en el
concepte 760 "Transferències de capital a ajuntaments" del
pressupost de despeses i pugen a 23.847.030,06 euros,
territorialitzades amb el detall següent:

Aquest criteri de la Mesa no va ser objecte de protesta ni
reclamació per part de cap dels licitadors i, per tant, és el que va
aplicar la Mesa al temps de proposar les adjudicacions.

Illa 00 Indeterminat
Illa 10 Mallorca
Illa 20 Menorca
Illa 30 Eivissa i Formentera

Palma, 11 de març del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

17.158.948,63 euros
3.258.122,79 euros
1.156.481,45 euros
2.273.477,19 euros

Palma, 20 d'abril del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 1857/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a cost per
usuari de les residències. (BOPIB núm. 77 de 4 de març del
2005).
Les residències que s'ubicaran als municipi de Santanyí,
Marratxí, Capdepera, Calvià, Pollença, Palma, Bunyola, Santa
Margalida i Manacor no tenen cap cost per a l'usuari a l'actual
fase d'adjudicació dels contractes de concessió d'obra pública i
gestió de l'explotació.
Palma, 11 de maig del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
O)
A les Preguntes RGE núm. 2002/05 i 2255/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a pla de
necessitats de Ràdio FM. (BOPIB núm. 78 d'11 de març i 79 de
18 de març del 2005).
En resposta a les seves preguntes, li remet la documentació
que m'ha facilitat la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació.
Palma, 9 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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La documentació esmentada a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament de les
Illes Balears, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació

L'any passat es varen iniciar els projectes per implantar la
tecnologia de firma electrònica reconeguda a diversos tràmits
del Govern. Aquests projectes que entraran en producció durant
el primer semestre del 2005 permetran la tramesa signada
d'edictes al Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com la
tramesa de factures telemàtiques.

P)
Palma, 5 de maig del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

A la Pregunta RGE núm. 2003/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a cost de la
inauguració d'IB3. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).
Els actes d'inauguració d'IB3 Televisió i d'IB3
Ràdios'emmarquen dins els projectes duts a terme per al
llançament dels dos mitjans i inclouen el conjunt d'accions a
realitzar per donar a conèixer els nous mitjans a la població
(creativitat, pla de mitjans, producció, accions de BTL i de
Relacions Públiques, etc.), per la qual cosa resulta difícil
establir amb precisió el cost detallat en concepte de publicitat i
invitacions de l'acte d'inauguració del dia 1 de març del 2005.
Santa Ponça, 8 d'abril del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
S)
A les Preguntes RGE núm. 2127/05 i 2128/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
disposició d'ingressos oficials amb modificacions i oficines de
liquidació de tributs. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).
Els models oficials modificats no s'han posat a disposició
del públic fins a la primera quinzena del mes de març. No
obstant això, cal assenyalar que durant aquest període de temps
totes les oficines de liquidació de tributs que depenen de la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació han disposat, des
de l'1 de gener, de circulars on s'informava dels canvis soferts
en les declaracions..

Q)
Palma, 4 de maig del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

A les Preguntes RGE núm. 2116/05 a 2119/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
cost de la publicitat en ràdio, en premsa, cost de la
inauguració d'IB3 Televisió i d'IB3 Ràdio. (BOPIB núm. 78
d'11 de març del 2005).

Ordre de Publicació
Els actes d'inauguració d'IB3 Televisió i d'IB3
Ràdios'emmarquen dins els projectes duts a terme per al
llançament dels dos mitjans i inclouen el conjunt d'accions a
realitzar per donar a conèixer els nous mitjans a la població
(creativitat, pla de mitjans, producció, accions de BTL i de
Relacions Públiques, etc.), per la qual cosa resulta difícil
establir amb precisió el cost detallat per conceptes i per illes tal
com ve requerit a les preguntes.
Santa Ponça, 8 d'abril del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert i Cantalapiedra.

T)
A la Pregunta RGE núm. 2163/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a reformes
a la plaça d'Europa a es Pujols. (BOPIB núm. 79 de 18 de
març del 2005).
El Govern de les Illes Balears no serà qui iniciï les obres de
rehabilitació a la plaça Europa a es Pujols, ja que aquesta
iniciativa correspon a l'ajuntament. En tot cas, el Govern de les
Illes Balears participa en el finançament d'aquestes
infraestructures.
Palma, 20 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 2126/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a previsions
firma electrònica. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).

Ordre de Publicació
U)

El Govern va implantar la firma electrònica per a diversos
tràmits i sistemes interns l'any 1999. Aquesta firma s'aplica
entre d'altres a la missatgeria interna i a les peticions de suport
informàtic.
Des de l'any 2002 s'estableixen comunicacions amb altres
administracions fent servir firma electrònica avançada amb
certificats reconeguts. Aquests certificats s'apliquen als sistemes
tributaris, sistemes de la Tresoreria de la Seguretat Social i als
intercanvis d'informació en matèria de targeta sanitària entre
d'altres.

A les Preguntes RGE núm. 2165/05,2166/05 i 2167/05,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i
Jiménez, relatives a turisme de congressos a Menorca, a
Eivissa i a Mallorca. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
No hi ha cap estudi al respecte.
Palma, 28 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
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Sr. Carlos Lorenzo García Cerdá i Sr. Josep Brunet Guasp.

V)
A la Pregunta RGE núm. 2215/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a defensor de
l'espectador. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
La figura del Defensor de l'Espectador i la figura colAlegiada
d'un consell plural i independent, suposam que referida aquesta
darrera a una mena de Consell Audiovisual però que és,
efectivament, plural i independent, representen realitats tan
diferents i persegueixen finalitats tan diferenciades que no és
possible decidir, com pretén la pregunta, quina de les dues seria
la més indicada per garantir el servei públic de les emissions
d'IB3.
Palma, 11 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 2256/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a metges
especialistes a l'Escola Balear de l'Esport. (BOPIB núm. 79 de
18 de març del 2005).
La relació de metges és la següent: Sra. Isabel Sánchez
Márquez i Sra. Begoña Guardiola Grau.
També ha comptat amb diferents professionals a través de
la pòlissa d'assegurances que l'EBE té contractada amb
Agrupació Mútua i amb el suport dels metges del servei de
medicina esportiva de l'Institut.
Palma, 13 de maig del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

També ha comptat amb diferents professionals a través de
la pòlissa d'assegurances que l'EBE té contractada amb
Agrupació Mútua.
Palma, 13 de maig del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 2261/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a psicòlegs a
l'Escola Balear de l'Esport. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).
El procediment per a la contractació és el que s'estableix en
els Estatuts del Consorci Escola Balear de l'Esport de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, publicat al BOIB núm.
162, de 22 de novembre del 2003.
Palma, 13 de maig del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 2262/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a responsable de
la medicina esportiva a l'Escola Balear de l'Esport. (BOPIB
núm. 79 de 18 de març del 2005).
Sra. Begoña Guardiola Grau.
Palma, 13 de maig del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 2257/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a fisioterapeutes
a l'Escola Balear de l'Esport. (BOPIB núm. 79 de 18 de març
del 2005).

La relació de fisioterapeutes és la següent: Sra. Pilar Roibal
Hernández i Sr. Josep Brunet Guasp.
Palma, 13 de maig del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 2310/05 i 2311/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relatives a situació
laboral i presumpta falsificació de la titulació de la Sra.
Blanca Iglesias de la Iglesia. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del
2005).
El conseller d'Interior no té cap tipus de competència sobre
la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia.
Marratxí, 9 de maig del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 2258/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contractacions
efectuades a l'Escola Balear de l'Esport. (BOPIB núm. 79 de
18 de març del 2005).
La relació de contractacions efectuades per als serveis de
medicina esportiva és la següent: Sra. Begoña Guardiola Grau,

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 2370/05, presentada per l'Hble.
Sra Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a consorci
del centre de tecnificació esportiva de Calvià. (BOPIB núm. 80
d'1 d'abril del 2005).
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La quantitat aportada pel Govern de les Illes Balears al
Consorci del Centre de Tecnificació Esportiva de Calvià va ser
de 300.000 euros.
Palma, 5 de maig del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 2371/05, presentada per l'Hble.
Sra Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
constitució del consorci del centre de tecnificació esportiva de
Calvià. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).
La quantitat total per a la constitució del Consorci del Centre
de Tecnificació Esportiva de Calvià va ser de 300.000 euros.
Palma, 5 de maig del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 2502/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a deute de les
empreses públiques. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).
D'acord amb el Butlletí Estadístic del Banc d'Espanya, el
deute de les empreses i dels organismes autònoms
administratius i similars dependents de la comunitat autònoma
de les Illes Balears és el següent:
Deute a 31/12/1999
Deute a 31/12/2000
Deute a 31/12/2001
Deute a 31/12/2002
Deute a 31/12/2003
Deute a 31/12/2004

22 milions d'euros
163 milions d'euros
169 milions d'euros
211 milions d'euros
270 milions d'euros
348 milions d'euros

Les xifres oficials del Banc d'Espanya evidencien el
significatiu increment del deute del sector públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears al llarg del període
1999-2003 com a conseqüència de la política d'endeutament del
sector públic duta pel govern del pacte d'esquerres.
Palma, 12 d'abril del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 2505/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cabres que
sobren a Mallorca. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).
D'acord amb l'estudi La cabra salvatge mallorquina:
distribució, abundància i demografia, realitzat per l'empresa
Pandion per encàrrec de la Conselleria de Medi Ambient, "la
millor estimació del nombre de cabres presents a Mallorca en
estat salvatge dóna una xifra de 20.252 individus". Considerant

els anys transcorreguts, la població pot haver-se incrementat
fins a les 30.000. Òbviament, no sobren totes, i l'objectiu estaria
a reconduir les poblacions a situacions insostenibles, segons les
comarques i la presència o no d'altres herbívors. Consideram
que seria òptim un nivell de captures, entre caça i control, entre
vuit mil i dotze mil exemplars anuals.
L'objectius de la Direcció General de Caça, Protecció
d'Espècies i Educació Ambiental és arribar a una població de
cabra salvatge o assilvestrada suficient per mantenir la raça amb
puresa i que a la vegada no perjudiqui les poblacions vegetals ni
les explotacions agrícoles ramaderes de la serra.
Per aconseguir aquest objectiu es du a terme durant els
mesos d'abril a juny del 2005, una campanya de control de
cabres a finques propietat del Govern de les Illes Balears, per a
l'eliminació del màxim nombre d'exemplars, de totes les edats,
establint les prioritats següents: femelles joves, femelles velles,
mascles vells, mascles joves.
Així mateix, l'ordre anual de vedes per a la temporada
cinegètica 2004-2005, estableix que a més de poder caçar la
cara orada en el hàbil de caça, durant tot l'any, amb
independència de la qualificació cinegètica dels terrenys, la
Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació
Ambiental, pot autoritzar, amb la solAlicitud prèvia, la caça de
cabres que hagin produït danys, amb les condicions i tipus
d'armes que consideri oportú. Així doncs, la Direcció General
de Caça, PE i EA ha emès 60 autoritzacions per caçar cabres per
motiu de mals a l'agricultura o a la vegetació durant aquests
quatre primers mesos del 2005.
Així mateix, la caça amb cans i llaços és permesa durant tot
l'any, amb independència de la qualificació cinegètica dels
terrenys, amb permís del titular si es tracta d'un vedat de caça
major i del propietari en altres casos.
Cal dir que el 2004 es van comunicar a la Conselleria la
captura de 1.582 cabres i els agents de MA n'abateren
aproximadament 800 exemplars més. Enguany es pretén
millorar el sistema estadístic de les captures.
Palma, 19 d'abril del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 2511/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a cost de la
presentació Mallorca Clàssic a la fira ITB. (BOPIB núm. 80
d'1 d'abril del 2005).
La presentació Mallorca Clàssic a la fira ITB no va tenir cap
cost per a la Conselleria de Turisme.
Palma, 18 d'abril del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AI)
A les Preguntes RGE núm. 2514/05 a 2518/05, presentades
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per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relatives
a conceptes i quanties transferits al Consell Insular d'Eivissa
i Formentera en matèria d'indústria, moda i artesania, de medi
ambient, de promoció turística, de noves tecnologies i de
serveis socials. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).
Per poder oferir informació extreta del sistema comptable és
necessari concretar una petició amb dades de l'estructura
pressupostària: partides, programes, centres gestors, conceptes
econòmics, etc., ja que les peticions genèriques, malgrat siguin
matèries concretes, no poden ser contestades des del punt de
vista comptable amb exactitud i seguretat.
Palma, 5 de maig del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament de les
Illes Balears, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 2761/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a persones que
han participat a programes d'IB3 Ràdio. (BOPIB núm. 81 de
8 d'abril del 2005).
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El Ple del Consell d'Infància i Família de les Illes Balears
s'ha reunit en 3 ocasions: el 20 de novembre del 2003, el 14 de
juliol del 2004 i el 14 de febrer del 2005.
Palma, 5 de maig del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AM)
A les Preguntes RGE núm. 2994/05 a 2997/05, presentades
per l'Hble. Sra Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià,
relatives a ajudes i a pressupost del programa EQUAL, a
convocatòria d'ajudes per a projectes prevists per EQUAL i a
renúncia a la presentació de projectes a la UAFSE. (BOPIB
núm. 82 de 15 d'abril del 2005).
És fals que la Direcció General de Formació de la
Conselleria de Treball i Formació hagi renunciat a presentar
projectes de la iniciativa EQUAL a la UAFSE.
La Conselleria de Treball i Formació té previst dur a terme
els projectes aprovats dins la iniciativa EQUAL i, per tant, no
es preveu dur a terme aquests projectes finançats exclusivament
amb pressupost propi.
Palma, 10 de maig del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

El Govern no disposa d'una relació de les persones que han
participat als programes d'IB3 Ràdio, amb indicació de la data,
el nom del programa i la seva durada. No obstant això, els
arxius amb la documentació corresponent als programes d'IB3
Ràdio es troben a disposició del Sr. Diputat a les dependències
de la Direcció General d'IB3, ubicades al carrer Magdalena 21,
Polígon Son Bugadelles, 07180 de Santa Ponça (Calvià), telèfon
971139318, perquè pugui fer-hi les consultes que consideri
oportunes i se li pugui facilitar la informació que requereixi.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 3042/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a adquisició
de software de propietat. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del
2005).

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

Segons les dades que disposa la Direcció General de
Tecnologia i Comunicacions les quals no inclouen els costs
relacionats amb els PC i perifèrics, us informam del següent:

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 2777/05, presentada per l'Hble.
Sra Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
comissió permanent del Consell d'Infància i Família. (BOPIB
núm. 81 de 8 d'abril del 2005).
La Comissió Permanent del Consell d'Infància i Família de
les Illes Balears no s'ha reunit en cap ocasió.
Palma, 5 de maig del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 2778/05, presentada per l'Hble.
Sra Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ple del
Consell d'Infància i Família. (BOPIB núm. 81 de 8 d'abril del
2005).

Any 2003
Llicències d'ús i software de mercat: 1.535.000 euros
Software a mida: 1.511.575,98 euros
Any 2004
Llicències d'ús i software de mercat: 193.374 euros
Software a mida: 1.814.789,00 euros.
Palma, 3 de maig del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 3043/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a
manteniment del software de propietat. (BOPIB núm. 82 de 15
d'abril del 2005).
Segons les dades que disposa la Direcció General de
Tecnologia i Comunicacions, us inform del següent:
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Any 2003
Manteniment de software i llicències d'us: 1.104.469,78
euros.
Any 2004
Manteniment de software i llicències d'ús: 1.147.330,74
euros.
Palma, 3 de maig del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 3047/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reunió de la
comissió mixta de la REB sobre fixos discontinus. (BOPIB
núm. 82 de 15 d'abril del 2005).
La valoració és positiva, tant per les formes amables i
cordials del transcurs de la reunió, com perquè se'n derivà la
formació d'un equip tècnic que, al meu entendre, permet
formular propostes d'acords que, sens dubte, suposaran millores
en les prestacions per als treballadors fixos discontinus.
Palma, 10 de maig del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AQ)
A les Preguntes RGE núm. 3048/05 i 3049/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
borsí d'interins i a cost de la inconstitucionalitat del borsí
d'interins. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del 2005).
Les qüestions relatives al borsí d'interins ja foren tractades
al debat de la InterpelAlació RGEP núm. 8686/04, sobre política
general de funció pública que ha estat executant fins a les hores
d'ara, i així consta al corresponent Diari de Sessions de 19
d'abril del 2005, al qual em remet expressament.
Marratxí, 9 de maig del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 3052/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pujada
d'imposts. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del 2005).
Aquesta pregunta ja ha estat contestada en les preguntes
orals núm. 2800/05 i 2802/05, ambdues del Grup Parlamentari
Socialista, en referència a quin increment d'imposts i recaptació
preveia el Pla de sanejament.
Palma, 5 de maig del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 3053/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a deute existent
amb els bancs. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del 2005).
D'acord amb el Butlletí Estadístic del Banc d'Espanya, el
deute de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
Administració general, és el següent:
Deute a 31/12/1999
Deute a 31/12/2000
Deute a 31/12/2001
Deute a 31/12/2002
Deute a 31/12/2003
Deute a 31/12/2004

337 milions d'euros
346 milions d'euros
348 milions d'euros
343 milions d'euros
588 milions d'euros
642 milions d'euros

No obstant això, segons la comunitat autònoma de les Illes
Balears, el deute a 31/12/2004 és de 588 milions d'euros i no de
642 milions d'euros, ja que 53,8 milions d'euros han estat
computats erròniament per una entitat financera i així s'ha
comunicat oficialment al Banc d'Espanya perquè sigui corregit
l'esmentat error en la seva pròxima estadística.
Palma, 27 d'abril del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 3055/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a emissió de
bons. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del 2005).
En data 22 de març del 2005 es va remetre escrit a la
Direcció General de Finançament Territorial del Ministeri
d'Economia i Hisenda adjuntant, d'acord amb el Pla d'equilibri
econòmic financer 2006-2006 de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera
de data 15 de març d'enguany, el programa anual d'endeutament
per a l'any 2005.
Així mateix, i d'acord amb l'article 14 de la Llei Orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de finances de les comunitats
autònomes, i segons l'esmentat pla d'equilibri, solAlicitud de la
pertinent autorització per concertar l'endeutament previst per a
l'any 2005 a la Llei 7/2004, de 23 de desembre.
Palma, 27 d'abril del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 3056/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a augment
d'imposts. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del 2005).
Consider que es tracta d'una pregunta de caire gairebé
polític, per la qual cosa només he d'afegir el meu absolut
respecte per les opinions manifestades pel partit polític que ha
ofert el seu suport al Govern de les Illes Balears durant aquesta
legislatura, ja que la lentitud del Govern de l'Estat en complir la
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seva promesa de millora de finançament de Sanitat i Educació,
i la demanda d'inclusió d'aquesta mesura, sense condicions, al
Pla de sanejament es pot qualificar de moltes formes i, per tant,
reiter un màxim respecte a l'esmentat partit polític.
Palma, 13 de maig del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AV)
A les Preguntes RGE núm. 3116/05, 3117/05 i 3119/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan,
relatives a partida pressupostària, calendari d'inversions i
inversió del poliesportiu Es Castell. (BOPIB núm. 83 de 22
d'abril del 2005).
Les actuacions que es puguin portar a terme en relació amb
infraestructures esportives del municipi d'Es Castell (Menorca)
es realitzaran mitjançant un consorci que s'ha constituït
recentment i es troba en procés de configuració i posada en
funcionament dels seus òrgans de gestió. El consorci serà el que
determinarà els projectes i les actuacions que es desenvoluparan
i els detalls de la seva execució.
Palma, 11 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AX)
A les Preguntes RGE núm. 3120/05 a 3122/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relatives a
projectes, despesa i finançament d'EQUAL. (BOPIB núm. 83
de 22 d'abril del 2005).
Cap projecte de la iniciativa EQUAL no s'ha deixat perdre.
La documentació es presentarà dins dels terminis autoritzats per
la UAFSE.
No s'ha "perdut" cap projecte. No té sentit parlar de suplir
els finançaments de projectes "perduts".
Palma, 10 de maig del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 3279/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a impost de
successions i donacions del 2007. (BOPIB núm. 83 de 22
d'abril del 2005).
Cal dir que l'expressió de la pregunta formulada no és
afortunada. Tenint en compte la pròpia estructura de l'impost de
successions i donacions, les declaracions oficials que s'han fet
sobre una possible exempció al voltant del 95% en el pagament
de l'impost, van referides a les herències jacents que es puguin
produir durant el 2007 i no al total de ciutadans de les Illes
Balears.
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Palma, 3 de maig del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 3280/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a queixes i/o
reclamacions pel funcionament de la pàgina web referent a
tributs. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).
Cal precisar que la pàgina web del Govern de les Illes
Balears dedicada a tributs i anomenada Portal del Contribuent,
no ha rebut reclamacions o queixes sinó consultes de com
utilitzar les diferents prestacions que ofereix la pàgina, la qual
cosa és ben diferent.
Palma, 3 de maig del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 3283/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cedir la
negociació de competències. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del
2005).
No s'entén molt bé el sentit de la pregunta tal com està
formulada. No obstant això, s'informa que el Govern no ha cedit
la negociació de cap competència pròpia.
Palma, 11 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 3284/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cedir educació
i sanitat. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).
No.
Palma, 11 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 3288/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a dèficit crònic
de la justícia. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).
Les competències en matèria d'Administració de Justícia
corresponen a l'Administració de l'Estat.
Palma, 20 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.
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BD)
A la Pregunta RGE núm. 3290/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a motius del
judici de faltes 202/04 del Jutjat núm. 4 de Manacor. (BOPIB
núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

El Govern de les Illes Balears no ha estat denunciat en el PA
que es fa referència. Els fets que han estat originats de les
diligències prèvies PA 517/2004, són dues denúncies
encreuades, d'una banda, la d'un professor (per amenaces) i
d'una altra banda, la d'un exalumne (per agressió) de l'Institut
d'Educació Secundària Xarc de Santa Eulàlia del Riu, per un
enfrontament en el pati del centre.

El Govern de les Illes Balears no va ser denunciat en
aquestes actuacions judicials, la denúncia fou interposada pel
pare d'un alumne menor d'edat contra dos funcionaris adscrits
a la Conselleria d'Educació del Govern balear.

A data d'avui, no es té coneixement de la celebració del
judici de faltes pels fets abans esmentats, bé sigui perquè el
professor no ha solAlicitat l'assistència dels serveis jurídics, bé
sigui perquè s'hagi donat el sobreseïment del cas.

Aquestes actuacions judicials varen concloure mitjançant
sentència absolutòria per manca d'acusació; sent així que, a
l'acte del judici oral, la persona denunciant va renunciar a les
accions penals i civils que li poguessin correspondre com a
conseqüència dels fets denunciats.

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

Ordre de Publicació

Palma, 6 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 3485/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a censura als
mitjans de comunicació públics. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril
del 2005).

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 3635/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a confiança en
la justícia. (BOPIB núm. 85 de 6 de maig del 2005).
Per tal de contestar adequadament la pregunta seria
necessària una major concreció en relació a les manifestacions
que es fan o que s'hi mencionen.
Palma, 13 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

No.
Ordre de Publicació
Palma, 13 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 3461/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a
transferències de joventut als consells insulars. (BOPIB núm.
84 de 29 d'abril del 2005).

BI)
A la Pregunta RGE núm. 3636/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a denúncia
425/04. (BOPIB núm. 85 de 6 de maig del 2005).
En primer lloc, no existeix cap procediment amb aquest
número d'actes. Suposam que es refereix al PA 136/2004, del
Jutjat d'Instrucció núm. 1 Eivissa, del qual el número d'atestat
de la Guàrdia Civil és el 425/04.

Per tal de donar compliment al compromís electoral del
partit que dóna suport al Govern, s'estudia la transferència de les
competències en matèria de joventut als consells insulars, i
correspondrà al Parlament la tramitació i l'aprovació de la
corresponent llei d'atribució de competències.

El Govern de les Illes Balears no ha estat denunciat en el PA
136/2004. La denúncia va ser interposada per dues professores
del ColAlegi Públic Santa Carles d'Eivissa, contra el pare d'una
de les alumnes del centre, per amenaces. Celebrat el judici de
faltes -sense l'assistència de cap advocat de la CAIB- el
denunciat fou absolt de la falta d'amenaces per sentència de 20
de maig del 2004.

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

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

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 3494/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a denúncia al
Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del
2005).

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 3825/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
consorci Emprenen. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).
Els motius de la constitució i les finalitats del consorci

BOPIB núm. 92 - 24 de juny del 2005
Eivissa i Formentera Emprenen vénen establerts bàsicament als
articles 1 i 3 dels seus estatuts, publicats al BOIB núm. 41 de 12
de març del 2005.
Palma, 20 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 3826/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
aportacions econòmiques de les conselleries al consorci
Emprenen. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

La reunió constitutiva del consorci Eivissa i Formentera
Emprenen es va celebrar dia 21 d'abril del 2005, i encara no
s'han determinat les aportacions econòmiques del Govern als
projectes i a les actuacions que es puguin desenvolupar.
Palma, 20 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.
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