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AH) A la Pregunta RGE núm. 752/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a compliment de respostes
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BE) A la Pregunta RGE núm. 2203/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de l'IBAEN  a
Formentera. 3698

BF) A la Pregunta RGE núm. 2204/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de la Conselleria
de Medi Ambient per a depuració d'aigües residuals a Eivissa. 3698

BG) A la Pregunta RGE núm. 2205/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de la Conselleria
de Medi Ambient per a depuració d'aigües residuals a Sant Antoni. 3698

BH) A la Pregunta RGE núm. 2206/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de la Conselleria
de Medi Ambient per a depuració d'aigües residuals a Sant Josep. 3698

BI) A la Pregunta RGE núm. 2207/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de la Conselleria
de Medi Ambient per a depuració d'aigües residuals a Sant Joan. 3698

BJ) A la Pregunta RGE núm. 2208/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de la Conselleria
de Medi Ambient per a depuració d'aigües residuals a Santa Eulària. 3699

BK) A la Pregunta RGE núm. 2209/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de la Conselleria
de Medi Ambient per a depuració d'aigües residuals a Formentera. 3699

BL) A les Preguntes RGE núm. 2216/05 i 2217/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a projecte
de reforma de la Llei de règim local i a criteris polítics seguits per al projecte. 3699

BM) A la Pregunta RGE núm. 2229/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a calendari oficial del
turisme. 3699

BN) A la Pregunta RGE núm. 2503/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a turisme cinegètic.
3699

BO) A la Pregunta RGE núm. 2506/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pujada del tram de
l'impost sobre les benzines. 3699

BP) A la Pregunta RGE núm. 2510/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a participació
econòmica del Govern a les rutes cicloturístiques d'Eivissa i Formentera. 3699

BQ) A la Pregunta RGE núm. 2513/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a conceptes i quanties
transferits al Consell Insular d'Eivissa i Formentera. 3699

BR) A la Pregunta RGE núm. 2606/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pujada de l'impost sobre
actes jurídics documentats. 3700

BS) A la Pregunta RGE núm. 2694/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a la Sra. Gloria Bermejo.
3700

BT) A la Pregunta RGE núm. 2695/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a residència del Govern.
3700

BU) A la Pregunta RGE núm. 3044/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a adjudicacions de
televisions digitals locals. 3700

BV) A la Pregunta RGE núm. 3059/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a manual d'identificació de la
formiga argentina. 3700

BX) A la Pregunta RGE núm. 3272/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a funcionaris interins de
la Conselleria de Medi Ambient. 3700

BY) A la Pregunta RGE núm. 3273/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a assessors de la Conselleria
de Medi Ambient. 3701

BZ) A la Pregunta RGE núm. 3274/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a persones contractades per
la Conselleria de Medi Ambient. 3701

CA) A la Pregunta RGE núm. 3275/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a persones contractades per
l'IBASAN. 3701
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CB) A la Pregunta RGE núm. 3277/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a persones contractades per
l'IBANAT. 3701

CC) A la pregunta RGE núm. 3281/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a queixes i/o reclamacions
pel funcionament de la pàgina web 3701

CD) A la Pregunta RGE núm. 3286/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a rebuig a la colAlaboració
de la policia local. 3701

CE) A la Pregunta RGE núm. 3369/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a nombre de
places del centre Joan Crespí. 3702

CF) A la Pregunta RGE núm. 3370/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a personal del
centre Joan Crespí. 3702

CG) A la Pregunta RGE núm. 3371/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a nombre de
places del centre d'Alzheimer. 3702

CH) A la pregunta RGE núm. 3372/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a absentisme
escolar. 3702

CI) A la pregunta RGE núm. 3373/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a actuacions
en relació a l'absentisme escolar. 3702

CJ) A la pregunta RGE núm. 3374/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a ajudes per
fomentar l'associacionisme de pares i mares. 3703

CK) A la Pregunta RGE núm. 3375/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a ajudes per
a confederacions de pares i mares. 3703

CL) A la pregunta RGE núm. 3376/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a incentius
per a les associacions. 3703

CM) A la pregunta RGE núm. 3377/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a mesures
per fomentar la relació de pares i mares amb els centres. 3703

CN) A la Pregunta RGE núm. 3378/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a ajudes per
a activitats o despeses en funcionament de les federacions de pares i mares. 3704

CO) A la pregunta RGE núm. 3379/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a cursos de
formació compatibles amb els responsabilitats familiars. 3704

CP) A la Pregunta RGE núm. 3380/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a nombre de
places del centre Joan Crespí. 3704

CQ) A la pregunta RGE núm. 3381/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a publicacions
per organitzar millor el temps domèstic. 3704

CR) A la pregunta RGE núm. 3382/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a mesures per
protegir als menors i la família. 3705

CS) A la pregunta RGE núm. 3383/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a mesures per
consolidar el suport i assistència a la família. 3705

CT) A la Pregunta RGE núm. 3384/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a mesures per
impulsar programes d'intercanvi. 3705

CU) A la pregunta RGE núm. 3385/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a mesures per
posar en funcionament aules escolars a les clíniques. 3705

CV) A la pregunta RGE núm. 3386/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a mesures per
iniciar un projecte de cooperació per oferir un servei de traducció. 3706

CX) A la Pregunta RGE núm. 3453/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a projecte de condicionament
de la sèquia del Camí Pelut. 3706
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CY) A la Pregunta RGE núm. 3459/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a Pla de política
juvenil. 3706

CZ) A la Pregunta RGE núm. 3460/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a aprovació del Pla
de política juvenil. 3706

DA) A la Pregunta RGE núm. 3481/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a residències
per a persones assistides. 3706

DB) A la Pregunta RGE núm. 3483/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a residències
per a població amb malalties degeneratives. 3706

DC) A la Pregunta RGE núm. 3484/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a residències
d'atenció especialitzada. 3706

DD) A la Pregunta RGE núm. 3486/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a criteris per renegociar
les concessions portuàries. 3707

DE) A la Pregunta RGE núm. 3487/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a recaptació dels ports
durant l'any 2004. 3707

DF) A la pregunta RGE núm. 3488/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a incentius per a les
associacions. 3707

DG) A les Preguntes RGE núm. 3489/05 i 3490/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
subvencions al transport marítim de mercaderies i subvencions al transport marítim de persones. 3707

DH) A la Pregunta RGE núm. 3495/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers transferits a
l'Ajuntament de Maó. 3708

DI) A la Pregunta RGE núm. 3496/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers transferits a
l'Ajuntament d'Alaior. 3708

DJ) A la Pregunta RGE núm. 3497/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers transferits a
l'Ajuntament d'Eivissa. 3708

DK) A la Pregunta RGE núm. 3498/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers transferits a
l'Ajuntament de Sant Antoni. 3708

DL) A la Pregunta RGE núm. 3499/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers transferits a
l'Ajuntament de Palma. 3708

DM) A la Pregunta RGE núm. 3501/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions realitzades
a l'Hospital de Can Misses. 3708

DN) A la Pregunta RGE núm. 3505/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions realitzades
a l'Hospital de la Creu Roja. 3708

DO) A la Pregunta RGE núm. 3506/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions realitzades
a l'Hospital General. 3708

DP) A les Preguntes RGE núm. 3557/05 a 3559/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relatives a
construcció d'habitatges socials. 3709

DQ) A les Preguntes RGE núm. 3560/05 a 3568/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relatives a
adjudicació i lliurament d'habitatges socials. 3709

DR) A la Pregunta RGE núm. 3569/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a habitatges socials
en règim d'arrendament. 3709

DS) A la Pregunta RGE núm. 3570/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a sòl per a la
construcció d'habitatges socials. 3709

DT) A la Pregunta RGE núm. 3576/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a convenis entre
l'IBAVI i els ajuntaments. 3710
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DU) A la Pregunta RGE núm. 3577/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a ajudes directes a
arrendataris. 3710

DV) A la pregunta RGE núm. 3578/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a ajudes directes a
propietaris d'habitatges destinats a lloguer. 3710

DX) A les Preguntes RGE núm. 3579/05 a 3581/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relatives a
compliment del Pla estatal d'habitatge. 3710

DY) A les preguntes RGE núm. 3582/05 a 3585/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relatives a
adquisició de sòl per a la construcció d'habitatges socials (I, II, III i IV). 3710

DZ) A les Preguntes RGE núm. 3625/05 a 3630/05, 3941/05 a 3947/05, 4173/05 i 4174/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix
Fernández i Terrés, relatives a despeses en publicitat i propaganda a El Mundo, a Diari de Balears, a Diario de Mallorca, a Última Hora,
a Diari de Menorca, a Diario de Ibiza, a Cadena Cope, a Cadena Ser, a Onda Cero, a RNE, a Kiss FM, a Cadena Dial, a Ràdio Balear,
a la televisió i a revistes de tot tipus. 3710

EA) A la pregunta RGE núm. 3631/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a control d'audiència dels
mitjans de comunicació. 3711

EB) A la Pregunta RGE núm. 3637/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers transferits a
l'Ajuntament d'es Castell. 3711

EC) A la Pregunta RGE núm. 3638/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers transferits a
l'Ajuntament de Sant Lluís. 3711

ED) A la Pregunta RGE núm. 3639/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers transferits a
l'Ajuntament d'Escorca. 3711

EE) A la Pregunta RGE núm. 3651/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvenció per a la fira
organitzada a Campanet. 3711

EF) A la Pregunta RGE núm. 3765/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a pressupost
Targeta Nadó. 3711

EG) A la Pregunta RGE núm. 3766/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Targetes
Nadó concedides. 3711

EH) A la Pregunta RGE núm. 3767/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a solAlicituds
de Targeta Nadó. 3712

EI) A la pregunta RGE núm. 3770/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a mesures per
escolaritzar alumnes absentistes. 3712

EJ) A la pregunta RGE núm. 3937/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Pla de racionalització
d'arrendaments. 3712

EK) A les Preguntes RGE núm. 3938/05 a 3940/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a diners
per millorar la normativa en seguretat i salut en el treball, a millorar la normativa en seguretat i salut en el treball i en formació en salut
laboral. 3713

EL) A les Preguntes RGE núm. 3657/05 a 3664/05, presentades per l'Hble.. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relatives
a carretera de la UIB, carretera Inca-sa Pobla, tercer carril Inca-Palma, carretera Palma-Llucmajor, carretera Palmanova-Peguera, variant
de Son Ferriol, carretera Eivissa-Sant Antoni i segona ronda d'Eivissa. 3713

EM) A la Pregunta RGE núm. 3950/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diners transferits al
Consell Insular d'Eivissa i Formentera. 3713

EN) A la Pregunta RGE núm. 3951/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diners transferits al
Consell Insular de Menorca. 3713

EO) A la Pregunta RGE núm. 3952/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diners transferits al
Consell Insular de Mallorca. 3713
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EP) A la Pregunta RGE núm. 3953/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a institut de recerca
sobre el turisme. 3713

EQ) A la Pregunta RGE núm. 3973/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a solAlicituds de
subvenció de l'Ajuntament de Manacor. 3714

ER) A la Pregunta RGE núm. 3974/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a solAlicituds de
subvenció de l'Ajuntament d'Inca. 3714

ES) A la Pregunta RGE núm. 3975/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a solAlicituds de
subvenció de l'Ajuntament de Binissalem. 3714

ET) A la Pregunta RGE núm. 3976/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a solAlicituds de
subvenció de l'Ajuntament de Llucmajor. 3714

EU) A la Pregunta RGE núm. 3977/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a solAlicituds de
subvenció de l'Ajuntament de Formentera. 3714

EV) A la Pregunta RGE núm. 3978/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a solAlicituds de
subvenció de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja. 3714

EX) A la Pregunta RGE núm. 3979/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a solAlicituds de
subvenció de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. 3714

EY) A la Pregunta RGE núm. 3980/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a solAlicituds de
subvenció de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. 3715

EZ) A la Pregunta RGE núm. 3981/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a solAlicituds de
subvenció de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 3715

FA) A la Pregunta RGE núm. 3982/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a solAlicituds de
subvenció de l'Ajuntament d'Eivissa. 3715

FB) A la Pregunta RGE núm. 3988/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a menjador CP
Elionor Bosch. 3715

FC) A les preguntes RGE núm. 4009/05 a 4011/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relatives
a projecte de la carretera Eivissa-Aeroport, projecte de la carretera Eivissa-Sant Antoni i túnel inclòs al projecte Eivissa-Sant Antoni.

3715

FD) A la Pregunta RGE núm. 4017/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a agenda oficial del viatge
a Barcelona. 3716

FE) A la Pregunta RGE núm. 4162/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a requisits dels càrrecs
de confiança. 3716

FF) A la pregunta RGE núm. 4163/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a previsió d'una nova
saturació de mòbils. 3716

FG) A la pregunta RGE núm. 4165/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a rebuts de l'IBI.
3716

FH) A la pregunta RGE núm. 4166/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a rebuts IBI (II).
3716

FI) A la Pregunta RGE núm. 4167/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pluralitat en els
informatius d'IB3. 3716

FJ) A la Pregunta RGE núm. 4168/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a correcció d'irregularitats
administratives d'IB3. 3716

FK) A la Pregunta RGE núm. 4169/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a proposta de nou
finançament de Catalunya. 3717
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FL) A la Pregunta RGE núm. 4170/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a deduccions per a
l'exercici 2006 a l'IRPF. 3717

FM) A la pregunta RGE núm. 4171/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a creixement econòmic
de les Illes Balears. 3717

FN) A la Pregunta RGE núm. 4172/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a despesa en publicitat
i propaganda a carteleria urbana. 3718

FO) A la Pregunta RGE núm. 4175/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a denúncia 649/04 a
Eivissa. 3718

FP) A la Pregunta RGE núm. 4176/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a denúncia 8/04 a Inca.
3718

FQ) A la pregunta RGE núm. 4317/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a participació dels
ajuntaments en el nou finançament autonòmic. 3718

FR) A la Pregunta RGE núm. 4318/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a eines financeres.
3719

FS) A la Pregunta RGE núm. 4320/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a responsabilitats i funcions
de la directora general d'IB3. 3719

FT) A la Pregunta RGE núm. 4321/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a millora dels productes
d'IB3. 3719

FU) A la Pregunta RGE núm. 4324/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a guarderia a la
Vicepresidència. 3719

FV) A la pregunta RGE núm. 4325/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a personal de la guarderia
de Vicepresidència. 3720

FX) A la pregunta RGE núm. 4326/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pressupost de la
guarderia de Vicepresidència. 3720

FY) A la Pregunta RGE núm. 4328/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a denúncia 2410/04 a
Eivissa. 3720

FZ) A la Pregunta RGE núm. 4329/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a APPA 460/04 a Palma.
3720

GA) A les Preguntes RGE núm. 4390/05 a 4403/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a factures
de Presidència, Vicepresidència i conselleries del Govern de les Illes Balears. 3720

GB) A les Preguntes RGE núm. 4404/05 a 4417/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a factures
de viatges de Presidència, Vicepresidència i conselleries del Govern de les Illes Balears. 3720

GC) A la Pregunta RGE núm. 4529/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a borsa de treballadors
interins de les empreses públiques. 3721

GD) A la Pregunta RGE núm. 4530/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a contracte irregular a
l'empresa GESMA. 3721

GE) A la pregunta RGE núm. 4531/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a respostes a preguntes
dels diputats. 3721

GF) A les preguntes RGE núm. 4532/05 a 4535/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relatives a diners
contractats a ràdio per a la inauguració d'IB3, diners gastats a la inauguració d'IB3 TV, diners contractats a premsa per a la inauguració
d'IB3 i diners gastats a la inauguració d'IB3 Ràdio. 3721

GG) A la Pregunta RGE núm. 4536/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a DP 1340/04 a Palma.
3721
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GH) A la Pregunta RGE núm. 4537/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a DP 2718/04 a Palma.
3721

GI) A la Pregunta RGE núm. 4725/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a finançament de
fundacions privades. 3721

GJ) A la Pregunta RGE núm. 4729/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a contestar preguntes on
el títol no coincideix amb el text. 3722

GK) A la Pregunta RGE núm. 4732/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a resposta de la Pregunta
1487/05. 3722
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2772/03, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a cost de l'adquisició
del complex Costa Nord. (BOPIB núm. 17 de 31 d'octubre del
2003).

El complex Costa Nord va tenir un cost de 4.590.314,00
euros, imposts i despeses de notari i de registre inclosos.

Palma, 8 de juny del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2774/03, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a promoció de les Illes
Balears per Michael Douglas a les fires turístiques. (BOPIB
núm. 17 de 31 d'octubre del 2003).

No hi ha cap acord econòmic amb Michael Douglas perquè
promocioni la imatge de les Illes Balears a les fires turístiques.

Palma, 8 de juny del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2775/03, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a promoció a Menorca,
Eivissa i Formentera per Michael Douglas. (BOPIB núm. 17
de 31 d'octubre del 2003).

La imatge de Michael Douglas està vinculada a les Illes
Balears i beneficia tota la comunitat autònoma en el seu conjunt.

Palma, 8 de juny del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3090/03, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a programa
"Escoleta Matinera". (BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del
2003).

Efectivament la Conselleria d'Educació i Cultura no sols
pensa mantenir aquest programa sinó que a més l'ha
incrementat.

Palma, 25 de maig del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 227/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Maria Antònia
Mercant Nadal. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).

La Sra. Maria Antònia Mercant Nadal ocupa una plaça
d'assessora tècnica docent en comissió de serveis a la Direcció
General d'Ordenació i Innovació.

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

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 1748/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a revista
escolar Santa Maria (BOPIB núm. 36 de 2 d'abril de 2004).

La conselleria no ha publicat res en substitució de la carta.
El fet de deixar un espai a disposició de la conselleria,
concretament de la direcció general, és un requisit acordat
prèviament i compareix al full de solAlicitud d'impressió.
Aquesta condició no s'havia tengut en compte per part del centre
i el director va demanar que s'aprofitàs l'espai de la carta que
voluntàriament ell retirava. Així i tot, i abans de procedir, la
Secció de Material Didàctic i Divulgació Educativa, va posar en
coneixement del centre el text que s'incorporava i la seva
ubicació. La paraula alterada de l'article en qüestió: que ha sido
alterada por la conselleria, no s'utilitza amb propietat i
manipula la informació. 

En cap cas hi va haver oferts ni contraofertes, perquè els
arguments que la Cap de Secció va aportar, semblaren
comprensibles al director del centre. Un dels que volem destacar
és que essent els alumnes de primària un dels sectors de la
comunitat educativa, destinataris de l'escrit i tenint en compte
les línies més elementals de la pedagogia, encara no reconeguts
amb capacitat crítica lectora suficient, podrien haver-se vist
sotmesos a una certa confusió que mai és desitjable i
manipuladora.

La conselleria ofereix la possibilitat d'imprimir la revista que
és diferent a dir: edita el colegio público Melcior Rosselló i
Simonet de Santa Maria del Camí, pero que imprime la propia
conselleria.

Si el consell escolar, el claustre de professors i l'associació
de pares, havien consensuat l'editorial, sembla com a mínim
estrany, que el director decidís unilateralment, l'eliminació
d'aquesta, cosa que va fer.

Quant a la conversa telefònica mantinguda amb el centre (de
la qual algunes persones de la mateixa secció en són testimonis),
no s'han reproduït dins una línia de veracitat ni pel que fa al
context de la traducció. Hem de destacar que dins aquest curs,
no s'ha pagat un sol euro per a l'edició de cap revista, ja que la
conselleria ha assumit el 100% del seu cost. La referència que
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compareix de 90 euros es remunta a anys anteriors, però no es
pagava a la conselleria sinó a l'empresa que feia el muntatge i
mai en concepte de tinta o paper, sinó de manipulació.

Palma, 9 de maig de 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 2040/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a agències de
viatges (BOPIB núm. 38 de 23 d'abril de 2004).

Els passatges encomanats per la Conselleria d'Educació i
Cultura estan gestionats per diferents agències de viatges:

-Direct Travel (Palma).
-Viatges Llabrés (Palma).
-Viatges Inca (Inca).
-Viatges Barceló (Maó).
-Proamar (Eivissa).
-Viatges Kronos SA.
-Viatges Tramuntana SA.
-Viajes Pegaso SL.
-Viajes Magon SL.
-Viajes Martel SA.
-Viajes Ecuador SA.
-Viajes Meditours SL.
-Viajes Costa del Este SA.
-Viatges Bellver.
-Viajes Serra Nord.

Palma, 5 de maig de 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 3135/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a IES Emili
Darder (BOPIB núm. 42 de 21 de maig de 2004).

En el mapa de formació professional del quadrienni 2003-
2007 es varen preveure unes obres per implantar els cicles
formatius d'informàtica a l'IES Emili Darder. No obstant, des de
les primeres converses mantingudes entre els responsables de la
Direcció General de Formació Professional i de la directora del
centre es va plantejar la possibilitat de dur endavant les
implantacions en els espais dels quals disposaven en aquells
moments i, així l'equip directiu va oferir en el centre uns
determinats espais que considerava adients per dur endavant les
noves implantacions d'informàtica de grau mitjà, i que són els
que s'estan utilitzant des del mes de setembre del 2004 per
iniciar el cicle formatiu abans esmentat.

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 6243/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a coordinació
d'emergències i protecció civil a Menorca. (BOPIB núm. 57 de
15 d'octubre del 2004).

Tal i com consta al Servei de Registre de Personal de la
Conselleria d'Interior, la Sra. Pilar de Vicente Coll va subscriure
amb la Conselleria d'Interior un contracte de treball de durada
determinada, l'objecte del qual és donar compliment als
objectius i a la realització de les activitats en què es concreta el
projecte d'inversió anomenat "Ordenació de les emergències a
les Illes Balears".

La seva retribució és la corresponent al nivell 1 del vigent
conveni colAlectiu per al personal laboral al servei de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La seva jornada laboral és de 35 hores setmanals i presta els
seus serveis al centre de treball de la Conselleria d'Interior, a
unes dependències cedides provisionalment a tal efecte per
l'Ajuntament de Ciutadella.

Marratxí, 17 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6876/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a
infraestructures escolars. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre
del 2004).

Eivissa

Centre Intervenció Unitats Projecte Previsió
tempor.

CP Sa
Graduada

Reforç
estructural

En execució 2004

CP Can
Misses

Ampliació Previst 2005

CP Cas
Serres

Ampliació Previst 2005

CP Poeta
Villangómez

Ampliació Previst 2005

CP (vila) Nou 6+12 2006

CP Sa
Bodega

Remodelació Previst 2007

CP Sa
Colomina

Nou 6+12 Previst 2008-
2011

IES Isidor
Macabich

Ampliació
Proj.
activitats
(ASCE,
Llicència)

En
tramitació

2006

IES Nou 16 2007

CEPA
Eivissa

Nou 2008-
2011
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Conservatori Nou En
tramitació

2006

Sant Antoni de Portmany

Centre Intervenció Unitats Projecte Previsió
tempor.

CP Vara de
Rei

Reforma
cases
annexes

2005

IES ESO
(Ses Païsses)

Nou 16+6 Previst 2006

CP  Nou
(Zona sud)

Nou 3+6 2008-
2011

Sant Joan de Labritja

Centre Intervenció Unitats Projecte Previsió
tempor.

IES Sant
Llorenç

Nou 16+6 En execució 2004

CP Torres de
Balàfia

Ampliació de 1+2 a
2+3

2006

Sant Josep de sa Talaia

Centre Intervenció Unitats Projecte Previsió
tempor.

CP L'Urgell Ampliació a
6 unitats
d'EI

6+12 2005

CP Sant Jordi
(Sant Jordi
de ses
Salines)

Nou 6+12 Previst 2006

CP (Cala de
Bou)

Nou 6+12 2008-
2011

CP Es Vedrà
(Sant Agustí
d'es Vedrà)

Ampliació 3+6 2006

Santa Eulària del Riu

Centre Intervenció Unitats Projecte Previsió
tempor.

CP S'Olivera
(Puig d'en
Valls)

Nou 6+12 En execució 2004

CP Sant
Carles (Sant
Carles de
Peralta)

Ampliació 2
aules d'EI
Configuraci
ó a 6+12

3+6 En
tramitació

2004
2005-
2006

CP Santa
Eulària

Nou 6+12 En execució 2005

Nou CP Nou 6+12 2008-
2011

IES nou Nou 20+6 Previst 2008-
2011

Formentera

Centre Intervenció Unitats Projecte Previsió
tempor.

CP Mestre
Lluís Andreu

Millores 2006

Règim
especial

Ampliació
d'aules

2007

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

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 6877/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a convenis
amb la FAPA (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre de 2004).

Es costum de la Conselleria d'Educació i Cultura respectar
els convenis signats. D'altra banda afegir que enguany s'ha fet
una convocatòria pública (BOIB núm. 125, de 7 de setembre de
2004) mitjançant la qual es convoquen ajudes per a activitats i/o
despeses de funcionament de les federacions d'associacions de
pares i mares d'alumnes i federacions d'associacions d'alumnes.

La Conselleria d'Educació i Cultura considera prioritari
orientar la línia de foment a les federacions d'associacions de
pares i mares d'alumnes, cap un doble objectiu: d'un banda
impulsar aquelles iniciatives per a la realització d'activitats
encaminades a fomentar les finalitats legalment previstes a
l'article 5 del Decret 187/2003 i del Decret 188/2003, per a les
associacions de pares i mares d'alumnes i per a les associacions
d'alumnes; d'altra banda, reforçar el sosteniment econòmic de
les federacions per ajudar a desenvolupar les seves funcions.
Aquests dos objectius es tradueixen en dues modalitats d'ajuda.

1. Modalitat A. Potenciar la participació efectiva de les
federacions d'associacions de pares i mares i federacions
d'associacions d'alumnes pel que fa a l'organització d'activitats
associatives, a la formació de pares i mares, a l'organització
d'activitats de promoció de centres escolars.

2. Modalitat B. Contribuir en les despeses de funcionament
de les federacions.

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6878/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a mapa escolar.
(BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del 2004).

La Conselleria d'Educació i Cultura realitza un estudi per
conèixer les necessitats reals en matèria d'escolarització a
Eivissa i Formentera. A partir d'aquest estudi es podrà saber
quina és la situació a aquelles illes i amb aquesta informació
revisar el mapa escolar vigent i, si cal, fer-hi les modificacions
pertinents per tal que aquest s'adapti a la realitat existent. Cal
recordar que el mapa escolar vigent ho és fins el 2006.
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Palma, 26 de maig del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6879/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a modificacions
a la normativa lingüística. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre
del 2004).

La Direcció General de Política Lingüística no té previst en
aquests moments dur a terme cap tipus de modificació pel que
fa a la normativa lingüística vigent.

Palma, 16 de maig del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6880/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a normativa
lingüística. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del 2004).

La Conselleria d'Educació i Cultura, a través de la Direcció
General de Política Lingüística, té previst en aquests moments
mantenir la normativa lingüística vigent.

Palma, 16 de maig del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6881/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a augment de les
ràtios. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del 2004).

L'augment de les ràtios en algunes escoles es deu a
necessitats d'escolarització i sempre s'ha fet a demanda de les
mateixes escoles, és a dir, que han estat les escoles i no la
Conselleria d'Educació i Cultura les que han solAlicitat
l'augment. No obstant això, s'ha fet sempre dins uns marges que
garanteixin que l'educació de l'alumnat i la qualitat de l'educació
no es veuran afectades per aquest augment.

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

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6887/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Pla de
desestacionalització turística. (BOPIB núm. 61 de 5 de
novembre del 2004).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6882/04, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a escola de Sant
Josep. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del 2004).

Al mapa escolar hi havia unes previsions i unes
temporalitzacions i la Conselleria d'Educació i Cultura el que ha
fet ha estat respectar-les.

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

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 7267/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
olimpíada d'escacs a Calvià. (BOPIB núm. 63 de 19 de
novembre del 2004).

Segons la informació facilitada per part de les conselleries
de Turisme i de Presidència i Esports, l'aportació econòmica
definitiva del Govern de les Illes Balears a l'Olimpíada d'Escacs
de Calvià ha estat de 901.518 euros, d'acord amb el conveni de
colAlaboració entre l'Entitat del Turisme de les Illes Balears
(ENTURIB) i la Fundació Calvià 2004.

Palma, 9 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 8558/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a paper de
la UIB en la comissió consultiva (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre de 2004).

L'article 5 del Decret 80/2004, de 10 de desembre, sobre
avaluació i certificació de coneixements de català (BOIB núm.
132, de 21 de setembre), estableix que el vicepresident de la
Comissió Consultiva d'Avaluació del Català és el cap del
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la
Universitat de les Illes Balears.

D'altra banda, aquest mateix article estableix que s'ha de
nomenar un representat del Servei Lingüístic de la Universitat
de les Illes Balears. D'acord amb això, i amb la designació que
va trametre la Universitat de les Illes Balears, l'Ordre del
conseller  d'Educació i Cultura, de dia 11 de febrer de 2005
nomena membre de la Comissió Consultiva d'Avaluació del
Català, en representació del Servei Lingüístic de la Universitat
de les Illes Balears, el director del Servei Lingüístic.

Palma, 16 de maig de 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
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Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 8559/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a membres
i representativitat en la comissió consultiva que substitueix la
JAC (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre de 2004).

En primer lloc, cal dir que la Comissió Consultiva
d'Avaluació del Català no substitueix la JAC. Es crea com a
òrgan colAlegiat d'assessorament en matèria d'avaluació de la
llengua catalana i pren part de les funcions de l'antiga Junta
Avaluadora de Català.

Pel que fa a la composició d'aquesta comissió, l'article 5 del
Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i
certificació de coneixements de català (BOIB núm. 132, de 21
de setembre), estableix que el president de la Comissió
Consultiva d'Avaluació del Català és el director general de
Política Lingüística i el vicepresident, el cap del Departament
de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de
les Illes Balears. A més, determina que els altres membres que
n'han de formar part, un cop que les entitats a les quals
representen els hagin designats, seran nomenats per ordre del
conseller d'Educació i Cultura.

Atès això, l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura del dia
11 de febrer de 2005 (BOIB núm. 32, de 24 de febrer) nomena
tres membres de la Comissió Consultiva d'Avaluació del Català,
per un període de tres anys, les persones que s'indiquen a
continuació:

4 representants de la Conselleria d'Educació i Cultura: Sr.
Felip Munar i Munar, Sr. Antoni Martorell i Cànaves, Sra.
Joana Lladó i  Ballester, Sr. Sebastià J. Vanrell i Sintes.

1 representant de la Conselleria d'Interior: Sra. Sònia
Torrent i Marquès.

1 representant de l'Escola Balear d'Administració Pública:
Sr. Juan García i Lliteras.

1 representant del Consell de Mallorca: Sr. Joan Obrador i
Adrover.

1 representant del Consell Insular de Menorca: Sra. Pilar
Vinent i Barceló.

1 representant del Consell Insular d'Eivissa i Formentera:
Sra. Catalina Ramon i Prats.

1 representant de l'Ajuntament de Palma: Sra. Margalida
Duran i Vadell.

1 representant del Servei Lingüístic de la Universitat de les
Illes Balears: Sr. Ramon Bassa i Martín.

Un nombre no superior a 4 vocals, especialistes en avaluació
del coneixement de català de la població adulta, escollits entre
persones de prestigi i membres de les entitats més
representatives relacionades amb la difusió dels coneixements
de català:

-Sra. Maria Magdalena Gelabert i Miró (Escola Municipal
de Mallorquí de l'Ajuntament de Manacor).

-Sra. Aina Maria Llompart i Suau (Obra Cultura Balear).
-Sr. Antoni Vera i Alemany (Consorci per al Foment de la

Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les
Illes Balears).

-Sr. Pere J. Quetglas i Nicolau (Estudi General LulAlià).

Un secretari sense vot, funcionari de la Conselleria
d'Educació i Cultura, que serà nomenat pel director general de
Política Lingüística: Sr. Joan Pizà i Oliver. 

Palma, 16 de maig de 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 8560/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a correctors
de les proves de català (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre de
2004).

En primer lloc, cal dir que la Comissió Consultiva
d'Avaluació del Català no substitueix la JAC. Aquesta comissió
es crea com a òrgan colAlegiat d'assessorament en matèria
d'avaluació de la llengua catalana i pren part de les funcions de
l'antiga Junta Avaluadora de Català. Pel que fa a les proves de
català, correspon a la Conselleria d'Educació i Cultura, per mitjà
de la Direcció General de Política Lingüística, convocar i
administrar les proves i expedir els certificats de coneixements
dels català.

D'acord amb l'article 13 del Decret 80/2004, de 10 de
setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements de
català (BOIB núm. 32, de 21 de setembre), en les convocatòries
de les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements
del català s'ha de nomenar un tribunal per a cada certificat
integrat per persones expertes en avaluació de coneixements de
llengua catalana. Entre les funcions d'aquests tribunals, hi ha les
d'elaborar, administrar, corregir i valorar les proves. D'altra
banda, d'acord amb el punt quatre del mateix article, per a
l'elaboració, organització, administració i correcció de les
proves, els tribunals fan servir els recursos humans i materials
de la Direcció General de Política Lingüística i poden també
recórrer a auxiliars, que han de ser professionals de la llengua
catalana, els quals actuen sempre sota la direcció del tribunal i
no intervenen en la qualificació final dels exercicis.

Palma, 16 de maig de 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 8616/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a formació per
a professors en noves tecnologies. (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 8682/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a conveni amb
l'Ajuntament de Felanitx (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre
de 2004).
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La Conselleria d'Educació i Cultura ha signat un conveni
amb l'Ajuntament de Felanitx per a l'escola municipal de música
del poble. Felanitx compta amb una àmplia i llarga tradició
musical. És conegut que del municipi de Felanitx han sorgit ja
molts de músics els quals han desenvolupat una carrera musical
notòria. El municipi compta actualment amb una escola que
dóna cabuda a 150 alumnes, la qual du a terme una excelAlent
labor formativa, que a més serveix de cantera per a la banda
municipal del poble, fet que permet al municipi divulgar i
prosseguir amb una tradició històrica.

Per tant, vist l'interès que mostra l'Ajuntament de Felanitx
amb l'aportació econòmica prevista per crear un centre
d'ensenyaments musicals, i donat que el projecte presentat a la
Conselleria d'Educació i Cultura suposa a nivell educatiu
millores substancials a més de la recuperació d'un edifici que és
patrimoni del poble, contribuint a la millora de l'oferta educativa
en matèria d'ensenyaments musicals a la zona, s'ha considerat
oportú signar el conveni esmentat.

Palma, 5 de maig de 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 8857/04 a 8870/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
factures de viatges de la Presidència, Vicepresidència i
Conselleries del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 69
de 14 de gener del 2005).

D'acord amb el que disposa la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, el Govern remet
trimestralment al Parlament la informació que s'estableix a
l'article 103.1 de l'esmentada llei. Així mateix, la Llei de la
Sindicatura de Comptes regula els mecanismes de remissió de
la informació i la documentació derivada de la funció
fiscalitzadora d'aquesta institució.

Palma, 17 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 8954/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a rebaixa en la
qualificació financera de la comunitat autònoma (BOPIB núm.
69 de 14 de gener de 2005).

En data de 10 de desembre de 2004, l'agència Standard &
Poor's va confirmar la qualificació financera de la comunitat
autònoma de les Illes Balears d'AA+. No obstant això, la
perspectiva es va rebaixar d'estable a negativa, pel
deteriorament de l'execució pressupostària fruit de la pressió
generada per la despesa sanitària.

Una entitat amb rating en la categoria de Standard & Poor's
AA demostra una capacitat molt forta per complir amb els seus
compromisos financers. El signe positiu reflecteix la posició
relativa dins la categoria de qualificació.

En definitiva, no s'ha produït cap rebaixa en la qualificació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, 7 de juny de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 8955/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a mesures per
combatre la rebaixa en la qualificació financera de la
comunitat autònoma (BOPIB núm. 69 de 14 de gener de 2005).

En data de 10 de desembre de 2004, l'agència Standard &
Poor's va confirmar la qualificació financera de la comunitat
autònoma de les Illes Balears d'AA+. No obstant això, la
perspectiva es va rebaixar d'estable a negativa, pel deteriorament
de l'execució pressupostària fruit de la pressió generada per la
despesa sanitària.

Una entitat amb rating en la categoria de Standard & Poor's
AA demostra una capacitat molt forta per complir amb els seus
compromisos financers. El signe positiu reflecteix la posició
relativa dins la categoria de qualificació. Per tant, no s'ha
produït cap rebaixa de la qualificació financera de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que es manté en un AA+.

Les mesures per disminuir en el futur l'endeutament es
detallen en el Pla de sanejament aprovat pel Consell de Política
Fiscal i Financera en la seva sessió de data de 15 de març de
2005.

Palma, 7 de juny de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 271/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a aules
externes amb convenis amb ajuntaments (BOPIB núm. 71 de 28
de gener de 2005).

Els programes d'Intervenció Socioeducativa amb
ajuntaments per al curs 2004-05 són els següents:

Conveni
Tipus

1. Ajuntament de Santa Margalida: Taller de fusteria dels
alumnes amb la brigada de l'ajuntament.

2. Ajuntament d'Artà: Programa d'Intervenció
Socioeducativa: Ses Cases Velles. 

Taller de Jardineria.

3. CEC- Consorci Mirall-Palma: Programa d'Intervenció
Socioeducativa (projecte "A temps"). Sa Gerreria. 

Taller de restauració de mobles, enquadernació, ceràmica,
etcètera.

4. CEC-Ajuntament de Santanyí: Programa d'Intervenció
Socioeducativa. Brigada ajuntament: caminants.
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5. CEC-Ajuntament de Son Servera: Programa d'Intervenció
Socioeducativa. Brigada ajuntament.

6. Ajuntament d'Inca: Programa d'Intervenció
Socioeducativa: Parròquia de Crist Rei. 

Taller de Jardineria.
7. CEC i Conselleria de Presidència i Esports (Direcció

General de Menors i Família). Programa ALTER: Projecte
socioeducatiu en colAlaboració amb empreses i els següents
ajuntaments: Alcúdia, Sa Pobla, Manacor, Muro, Llucmajor,
S'Arenal de Llucmajor, Pollença, Menorca, Eivissa, Inca i
Marratxí.

8. CEC-ajuntaments de Maó- Sant Lluís- Es Castell:
Programes d'Intervenció Socioeducativa: Centre de Formació
Ocupacional de l'ajuntament.

9. CEC- ajuntaments de Ciutadella i Ferreries: Programa
d'Intervenció Socioeducativa: Poliesportiu de Ciutadella. 

Activitats esportives
10. Ajuntament d'Eivissa: Programa Socioeducatiu: Escola

d'Adults.
Activitats esportives.

Palma, 9 de maig de 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 587/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades a
procuradors i lletrats. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).

Com ja es va contestar a una pregunta anterior, en aquest
institut no hi ha cap factura coincident amb el número de
procediment actes seguits davant la Sala IV del Social del
Tribunal Suprem, rotllo de suplicació 553, que dimana dels
actes núm. 253/02, del judici inicial per Blanca Iglesias de la
Iglesia.

Tot i això, per tal d'assabentar-se que la contestació era la
correcta, l'Ibanat va solAlicitar la colAlaboració del lletrat Sr.
Ferran Gomila i Mercadal (misser de l'Ibanat al dit
procediment) per la identificació de totes les factures que podien
tenir a veure amb el cas de la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia.
El Sr. Gomila en data 3 de maig del 2005 ha contestat a la
solAlicitud d'Ibanat, la qual cosa ha permès esbrinar que les
factures relatives al cas de la Sra. Blanca Iglesias apareixen sota
altres referències i números distints al solAlicitat com:
Assistència als dos actes de conciliació davant l'SMAC
promoguts per la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia, Demanda
interposada per la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia en
reclamació per suposat atemptat a la llibertat sindical,
Impugnació del recurs de suplicació interposat per la Sra.
Blanca Iglesias de la Iglesia contra sentència 22/2002 del Jutjat
social núm. 4, Recurs per la unificació de la doctrina 8/962/03
i recurs per la unificació de doctrina davant el TSJ corresponent
a la impugnació de la sentència dictada pel Tribunal Superior
núm. 604/02.

Per tant, l'Ibanat no ha pagat cap factura amb la referència
d'actes seguits davant la Sala IV del Social del Tribunal
Suprem, rotllo de suplicació 553, que dimana dels actes núm.
253/02, del judici iniciat per Blanca Iglesias de la Iglesia. Sí ha

pagat a procuradors i lletrats les següents factures relacionades
amb el cas de la Sra. Iglesias:
• Advocat Ferran Gomila Mercadal: 181,41 
• Advocat Ferran Gomila Mercadal: 1.057,54
• Advocat Ferran Gomila Mercadal: 846,04
• Procuradora Beatrix Martínez Martínez: 31,31
• Advocat Ferran Gomila Mercadal: 1.060,50
• Procurador Pedro Antonio González Sánchez: 210,00
• Advocada Francisca Monserrat Salvá: 151,75
• Despeses advocat Ferran Gomila Mercadal: 512,18

Palma, 16 de maig del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 588/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a dietes abonades a
escortes del president. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).

Als escortes del president els han estat abonades les dietes
que els corresponen d'acord amb la normativa vigent en la
matèria.

Palma, 17 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 745/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a formació de nous
policies. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, durant la realització del curs bàsic de
policia local no hi ha hagut en cap moment aules amb 50 o més
alumnes per sessió.

Marratxí, 22 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 748/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a policies locals que
treballen per a la Conselleria d'Interior. (BOPIB núm. 72 de 4
de febrer del 2005).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública i en virtut dels diferents convenis de
colAlaboració subscrits, diversos policies locals de les Illes
Balears duen o han dut a terme tasques de coordinació o
d'instrucció docent de les accions formatives en matèria de
policia local i especialment del curs bàsic, essent abonades les
seves retribucions per part dels respectius ajuntaments i que,
com a contrapartida l'EBAP abona aquesta quantia als
ajuntaments, d'acord amb els termes dels esmentats convenis.
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Marratxí, 22 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 749/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cursos per
homologar titulacions. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, durant aquest primer semestre s'ha
realitzat un curs de formació per a la redacció del pla de
salvament de platges, impartit a Mallorca (Inca) entre el 16 i el
26 de maig, i a Eivissa (Santa Eulària) entre el 23 de maig i el
3 de juny del 2005.

Marratxí, 22 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 752/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a compliment de
respostes parlamentàries. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).

El conseller d'Interior fins a hores d'ara ha donat compliment
a totes les preguntes parlamentàries que li han formulat els
diputats dels diversos grups parlamentaris.

I pel que fa a aquesta qüestió, la Conselleria d'Interior va
remetre el passat mes de gener a l'Ajuntament de Camariñas una
colAlecció completa de serigrafies amb l'objecte que formi part
del futur Museo del Man (s'adjunta còpia de l'escrit de remissió
de data 11 de gener del 2005).

Marratxí, 6 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

La còpia esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a
disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 753/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a fer arribar les
serigrafies als artistes. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).

La Conselleria d'Interior, a través de la Direcció General
d'Interior, es va posar en contacte amb tots els artistes per
comunicar-los que les seves obres es trobaven a la seva
disposició a la seu de la Conselleria d'Interior.

Tots els artistes que així ens ho manifestaren i ens donaren
el seu consentiment, ho reberen per correu certificat.

Marratxí, 6 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 758/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a correccions d'errors
al BOIB. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

Les correccions d'errors que apareixen al BOIB en temes de
la Conselleria d'Interior del període que va de l'1 de juliol del
2003 fins a 10 de maig del 2005 són menys de la meitat de les
que apareixen al BOIB en el mateix període de l'anterior
legislatura.

Marratxí, 27 de maig del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 771/05 i 772/05, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a plans
d'autoprotecció de dependències de la Conselleria d'Interior o
del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer
del 2005).

Segons informacions facilitades pel Servei de Prevenció de
Riscs Laborals, l'any 2004 s'han presentat un total de 35 plans
d'autoprotecció, i durant l'any 2005 ja està prevista la redacció
de 60.

Pel que fa a centres que depenen de la Conselleria d'Interior,
s'ha dut a terme el corresponent Pla d'autoprotecció a l'edifici de
l'Escola Balear d'Administració Pública situat al carrer del Ter,
núm. 32, de Palma.

Marratxí, 10 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 1027/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a visites de la
directora general de Cultura als museus de Menorca, Eivissa
i Formentera. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

La directora general de Cultura ha visitat en 8 ocasions el
Museu de Menorca durant el 2004 i 9 el Museu Arqueològic
d'Eivissa i Formentera.

Palma, 11 de maig del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AM)

A les Preguntes RGE núm. 1236/05 i 3287/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
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reunió i negociació amb els sindicats de la Policia Local.
(BOPIB núm. 73 d'11 de febrer i 83 de 22 d'abril del 2005).

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria
d'Interior, ha elaborat la nova llei de coordinació de policies
locals amb la participació, entre d'altres, dels sindicats de la
Policia Local.

Marratxí, 17 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 1405/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a publicacions
editades. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 1408/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a difusió de
músics de les Illes Balears. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del
2005).

El Govern de les Illes Balears el 2004, a través de la
Direcció General de Cultura i l'Institut Ramon Llull, va
participar amb un estand al MIDEM, fira internacional de la
indústria discogràfica mundial que se celebrà del 25 al 29 de
gener a Cannes, i varen presentar l'edició del catàleg de
discogràfiques i editores "Músiques a Catalunya i Illes Balears",
i CD's de difusió dels músics de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 1567/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a projectes
d'investigació d'intervencions arqueològiques. (BOPIB núm.
76 de 25 de febrer del 2005).

Són els consells insulars els competents en matèria de
patrimoni històric atès el que preveu la Llei 6/1994, i són els
consells insulars les administracions encarregades d'autoritzar
els projectes d'intervencions arqueològiques o paleontològiques,
d'acord amb el que estableix el Decret 144/2000, de 27
d'octubre, pel qual s'aprova el reglament d'intervencions
arqueològiques i paleontològiques.

Palma, 23 de maig del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

AQ)
A la Pregunta RGE núm. 1644/05, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a colAlegi de
s'Olivera a Eivissa. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del 2005).

Perquè a la urbanització on està situada l'escola hi falten els
serveis propis d'una urbanització. A més, el setembre del 2004
el centre no estava acabat i es va decidir acabar-lo i obrir-lo per
al curs 2005-06.

Palma, 25 de maig del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 2137/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Lototrot als
hotels. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

La valoració que fa aquest conseller d'Interior sobre la
posada en marxa de la Lototrot i la Promotrot és molt positiva.

Marratxí, 27 de maig del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 2192/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de l'IBAEN
a Eivissa. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

Inversions aprovades:
Connexió equip per mesurar sulfur: 1.529,58 euros
Dipòsit regulador Eivissa: 838.850,00 euros
Millora funcionament 1a etapa: 30.000,00 euros
AT projecte legalització emissari Eivissa: 39.150,00 euros
Bombes: 48.720,00 euros
Bufadors: 20.057,43 euros
Cabalímetres: 11.449,20 euros

Subtotal: 989,756,21 euros

Informes previs:
Línia fangs: 13.804,00 euros

Subtotal: 13.804,00 euros
Total: 1.003.560,21 euros

Palma, 18 d'abril del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 2193/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de l'IBAEN
a Sant Antoni. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

Inversions aprovades:
Liquidació equips EDAR Sant Antoni: 72.169,81 euros
Subministraments equips Sant Antoni: 172.620,00 euros
Bombes: 373.531,37 euros
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Bufadors: 23.839,16 euros
Cabalímetres: 8.572,40 euros
Quadres elèctrics: 50.325,44 euros

Subtotal: 701.058,18 euros

Informes previs:
Línia fangs: 19.325,60 euros

Subtotal: 19.325,60 euros
Total: 720.383,78 euros

Palma, 18 d'abril del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 2194/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de
l'IBAEN  a Sant Josep. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).

Inversions aprovades:
Quadre elèctric Cala Llonga: 8.626,92 euros
Bombes Can Bossa: 30.693,60 euros
Bufador Can Bossa: 8.484,30 euros
Difusors Sant Josep: 5.800,00 euros
Modificar quadre maniobra grups bombeig 1 i 2: 9.448,84

euros
Substitució bombes Can Bossa: 18.154,78 euros
Substitució bombes Can Bossa: 16.239,03 euros
AT emissari submarí Can Bossa: 46.980,00 euros

Subtotal: 144.427,47 euros

Informes previs:
EDAR Cala Tarida: 4.772.453,03 euros
AT projecte ampliació Can Bossa: 180.000,00 euros
Millora línia fangs: 24.157,00 euros

Subtotal: 4.976.610,03 euros
Total: 5.121.037,05 euros

Palma, 18 d'abril del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 2195/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de
l'IBAEN  a Sant Joan. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).

Inversions aprovades:
Reparació decantador Sant Joan de Labritja: 9.106,00 euros
Obres millora port de Sant Miquel: 46.933,60 euros

Difusors: 64.459,6 euros

Subtotal: 64.459,6 euros

Informes previs:

Buidat de fangs EDAR Cala Sant Vicenç: 50.000,00 euros
Obres emissari marítimoterrestre port de Sant Miquel:

750.871, 38 euros

Subtotal: 800.871,38 euros
Total: 865.330,98 euros

Palma, 18 d'abril del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 2196/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de l'IBAEN
a Santa Eulària. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

Inversions aprovades:
Substitució bombes: 18.759,98 euros
Adequació bombeig xinxó: 10.425,69 euros
Bomba Santa Eulària: 58.829,40 euros
Bufador Santa Eulària: 31.278,65 euros
Quadre elèctric: 10.409,04 euros

Subtotal: 129.702,76 euros

Informes previs:
Millora línia fangs: 5.797,68 euros

Subtotal: 5.797,68 euros
Total: 135.500,44 euros

Palma, 18 d'abril del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 2197/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de l'IBAEN
a Formentera. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

Inversions aprovades:
Grups electrògens: 16.192,13 euros
Quadres elèctrics: 9.001,60 euros
Redacció legalització emissari Formentera: 39.160,00 euros
Bombes: 57.982,15 euros

Subtotal: 122.335,88 euros

Informes previs:
Millora xarxes impulsions: 1.071.101,76 euros

Subtotal: 1.071.101,76 euros
Total: 1.193.437,64 euros

Palma, 18 d'abril del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AZ)
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A la Pregunta RGE núm. 2198/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de
l'IBAEN  a Eivissa. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

A) Àrea d'explotació:

1. IDAM Eivissa capital: Mitjançant el contracte del servei de
manteniment, conservació i manteniment de la IDAM:
• InstalAlació d'un nou sistema de control.
• Substitució d'un bastidor complet amb noves membranes.
• Sondeig d'investigació a Talamanca.

B) Departament de torrents:

1. Eivissa: Durant el període indicat s'ha redactat el projecte
d'"Estructura en l'encreuament del torrent sa Llavanera amb
l'Avinguda 8 d'agost, TM Eivissa capital", per un pressupost de
52.978,06 euros, que s'ha contractat amb posterioritat a la data
esmentada.

Palma, 11 de maig del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 2199/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de
l'IBAEN  a Sant Antoni. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).

A) Àrea d'explotació:

1. IDAM Sant Antoni de Portmany:
• Substitució d'un bastidor complet de membranes.
• Augment de la capacitat de producció, de 8.000 a 10.000

m3/dia, a les dues línies de 4.000, que passen a 5.000
cadascuna.

• Projecte d'una nova línia, de 7.500 m3/dia de capacitat.

B) Àrea de construcció:

1. Sant Antoni: Obra de pavimentació dels vials del terme
municipal de Sant Antoni de Portmany afectats per l'execució
de les obres del projecte modificat núm. 1 del dipòsit regulador
i conduccions d'aigua potable dels municipis de Sant Antoni,
Eivissa i Santa Eulària del Riu (Balears).
Obra pendent de recepció.
Inversió fins a la data = 334.000, 00 euros (IVA inclòs).

2. Sant Antoni: Obra d'ampliació de l'IDAM de Sant Antoni de
Portmany.
Obra en execució.
Certificat a 28 de febrer del 2005 = 2.275.429,80 euros (IVA
inclòs).

B) Departament de torrents:

1. Sant Antoni: S'han redactat els projectes "Obres de fàbrica en
els torrents de Can Rafal i Sa Bassa Rotja -Camí de Ca
l'Ardiaca, TM Sant Antoni de Portmany", mitjançant assistència
tècnica per valor de 6.000,00 euros.

2. Sant Antoni: S'ha contractat l'assistència tècnica per a la
redacció de l'estudi: Topografia del tram final del torrent de
Cala Salada (TM Sant Antoni, Eivissa) i elaboració d'estudis
hidrològic i hidràulic per al delimitat de l'esmentat ram, per
valor de 12.700,00 euros.

Palma, 11 de maig del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 2200/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de l'IBAEN
a Sant Josep. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

No s'han realitzat inversions per part de l'IBAEN al municipi
de Sant Josep durant el període esmentat.

Palma, 11 de maig del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 2201/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de l'IBAEN
a Sant Joan. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

No s'han realitzat inversions per part de l'IBAEN al municipi
de Sant Joan durant el període esmentat.

Palma, 11 de maig del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 2202/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de l'IBAEN
a Santa Eulària. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

A) Àrea de construcció:

1. Santa Eulària: Obra de pavimentació dels vials del terme
municipal de Santa Eulària del Riu afectats per l'execució de les
obres del projecte modificat núm. 1 del dipòsit regulador i
conduccions d'aigua potable dels municipis de Sant Antoni,
Eivissa i Santa Eulària del Riu (Balears).
Obra finalitzada.
Inversió = 363.283,06 euros (IVA inclòs).

Palma, 11 de maig del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 2203/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de l'IBAEN
a Formentera. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
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A) Àrea d'explotació:

1. IDAM Formentera:
• Dispensador d'aigua per a càrrega damunt camió-cuba a

l'IDAM (capacitat de 90 m3/h).

Palma, 11 de maig del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 2204/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de la
Conselleria de Medi Ambient per a depuració d'aigües
residuals a Eivissa. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

Expedients capítol 6 (Indemnitzacions per explotació,
conservació i manteniment), al municipi d'Eivissa durant el
període de juliol del 2003 i l'1 de març del 2005 són d'un total
de: 1.634.050,49 euros.

Palma, 24 de maig del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 2205/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de la
Conselleria de Medi Ambient per a depuració d'aigües
residuals a Sant Antoni. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).

Expedients capítol 6 (Indemnitzacions per explotació,
conservació i manteniment), al municipi de Sant Antoni durant
el període de juliol del 2003 i l'1 de març del 2005 són d'un total
de: 1.083.891,01 euros.

Palma, 24 de maig del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 2206/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de la
Conselleria de Medi Ambient per a depuració d'aigües
residuals a Sant Josep. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).

Expedients capítol 6 (Indemnitzacions per explotació,
conservació i manteniment), al municipi de Sant Josep durant el
període de juliol del 2003 i l'1 de març del 2005 són d'un total
de: 894.455,38 euros.

Palma, 24 de maig del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 2207/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de la
Conselleria de Medi Ambient per a depuració d'aigües
residuals a Sant Joan. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).

Expedients capítol 6 (Indemnitzacions per explotació,
conservació i manteniment), al municipi de Sant Joan durant el
període de juliol del 2003 i l'1 de març del 2005 són d'un total
de: 371.278,92 euros.

Expedients capítol 7 (Indemnitzacions per obres i
instalAlacions, són d'un total de: 65.211,15 euros.

Palma, 24 de maig del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 2208/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de la
Conselleria de Medi Ambient per a depuració d'aigües
residuals a Santa Eulària. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).

Expedients capítol 6 (Indemnitzacions per explotació,
conservació i manteniment), al municipi de Santa Eulària durant
el període de juliol del 2003 i l'1 de març del 2005 són d'un total
de: 918.000,10 euros.

Palma, 24 de maig del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 2209/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a inversions de la
Conselleria de Medi Ambient per a depuració d'aigües
residuals a Formentera. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).

Expedients capítol 6 (Indemnitzacions per explotació,
conservació i manteniment), al municipi de Formentera durant
el període de juliol del 2003 i l'1 de març del 2005 són d'un total
de: 383.372,59 euros.

Palma, 24 de maig del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BL)

A les Preguntes RGE núm. 2216/05 i 2217/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
projecte de reforma de la Llei de règim local i a criteris polítics
seguits per al projecte. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).

El Govern de les Illes Balears no té constància de cap
projecte de reforma de la Llei de règim local, si bé el Govern de
l'Estat va donar trasllat a la nostra comunitat autònoma del
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primer esborrany del Libro blanco para la Reforma de Régimen
Local.

Palma, 17 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 2229/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a calendari
oficial del turisme. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

Aquest calendari no va tenir cap cost per la Conselleria de
Turisme, ja que va ser un regal.

Palma, 27 de maig del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 2503/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a turisme
cinegètic. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).

No hi ha cap estudi al respecte.

Palma, 27 de maig del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 2506/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pujada del
tram de l'impost sobre les benzines. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril
del 2005).

El Govern de les Illes Balears, en l'any present, no té
intenció de pujar cap recàrrec damunt les benzines. El proper
any dependrà de les decisions que aprovi el Parlament..

Palma, 27 de maig del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 2510/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a
participació econòmica del Govern a les rutes cicloturístiques
d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).

La participació econòmica del Govern al Pla de rutes
cicloturístiques a Eivissa i Formentera és de 591.000,00 euros,
imposts inclosos imputables a l'exercici 2005.

Palma, 6 de juny del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 2513/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a conceptes
i quanties transferits al Consell Insular d'Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).

Les competències en matèria sanitària no estan transferides
als consells insulars, per la qual cosa no s'ha transferit dèficit
sanitari.

Palma, 27 de juny del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 2606/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pujada de
l'impost sobre actes jurídics documentats. (BOPIB núm. 80 d'1
d'abril del 2005).

El Parlament de les Illes Balears va aprovar el passat
desembre amb la Llei de mesures tributàries que el tipus
impositiu d'actes jurídics documentats sigui de l'1% amb
algunes excepcions en què es manté amb el 0,5%.

El Govern persegueix una política fiscal neutra, per la qual
cosa, a més de l'actualització dura a terme, ha aprovat també
mitjançant la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública, un conjunt de
mesures de caire social l'objectiu final de les quals és atorgar
una sèrie d'avantatges fiscals als colAlectius més desfavorits de
la societat com són els discapacitats, els joves, les famílies
nombrosos i els contribuents de menys poder adquisitiu.

Palma, 27 de juny del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 2694/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a la Sra. Gloria
Bermejo. (BOPIB núm. 81 de 8 d'abril del 2005).

Adjunt vos remet còpia de la publicació al BOIB de la
Resolució de data 23 de novembre del 1992, del conseller de la
Funció Pública, per la qual s'adjudica amb caràcter de laboral
fix la plaça d'auxiliar d'internat a la Casa Forestal de Menut
(Escorca) de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, pel torn lliure, on figuren el tipus
de contracte i les funcions de la Sra. Gloria Bermejo.

Palma, 2 de juny del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

La còpia esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a
disposició dels senyors diputats.
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Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 2695/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a residència del
Govern. (BOPIB núm. 81 de 8 d'abril del 2005).

Adjunt vos acompany la resolució de nomenament de la Sra.
Gloria Bermejo, com a auxiliar d'internat a la Casa Forestal de
Menut (Escorca), de 23 de novembre del 1992. Es dóna la
circumstància que l'actual director general de Caça, Protecció
d'Espècies i Educació Ambiental és casat amb la Sra. Bermejo,
la qual cosa motiva que tingui la seva residència a l'habitatge de
la posadera de Menut.

Palma, 2 de juny del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

La resolució esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a
disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 3044/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a adjudicacions
de televisions digitals locals. (BOPIB núm. 82 de 15 d'abril del
2005).

El Servei de Comunicació i Ràdio no ha rebut cap tipus
d'informació per part del Ministeri d'Indústria en relació amb
l'adjudicació de 28 canals de televisió digital local.

Palma, 27 d'abril del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 3059/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a manual
d'identificació de la formiga argentina. (BOPIB núm. 82 de 15
d'abril del 2005).

No existeix cap manual d'identificació de la formiga
argentina editat pel Govern de les Illes Balears. El que sí hi ha
és un document tècnic en preparació sobre la formiga argentina
a les Balears, que resumirà els estudis del 2003 i del 2004,
encomanats a la Universitat Autònoma de Barcelona (Dr.
Espadalé i Gómez) i s'editarà enguany.

Palma, 6 de maig del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 3272/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a funcionaris
interins de la Conselleria de Medi Ambient. (BOPIB núm. 83
de 22 d'abril del 2005).

Relació de funcionaris interins des de l'1 de juliol del 2003
fins al 13 d'abril del 2005:

Alemany Reus, Gabriel
De Diego Blanes, María José
Gil Jiménez, Immaculada
Hervas Bernal, Josefa
Horrach Martorell, Magdalena
Massot Calafat, Maria
Navarro Cartón, Patricia
Noguera Guillament, Elisenda
Pubill Gay, Laura
Puig Prohens, Catalina
Rodríguez Rodríguez, José
Ruíz Altaba, Cristian
Sastre Rebassa, Maria Antònia
Serra Pascual, Miquel
Togores Beltran, LLorenç
Tomàs López, Manuela

Palma, 13 de juny del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 3273/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a assessors de la
Conselleria de Medi Ambient. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del
2005).

De conformitat amb el Decret 107/1995, de 21 de setembre,
pel qual s'estableixen normes d'aplicació al personal inclòs en
l'àmbit de l'article 9 de la Llei 2/1989, modificat pel Decret
189/2003, de 12 de desembre, l'únic assessor nomenat a la
Conselleria de Medi Ambient des del juliol del 2003 fins avui
és la Sra. Margalida Pocoví i Sampol.

Palma, 13 de juny del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 3274/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a persones
contractades per la Conselleria de Medi Ambient. (BOPIB
núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

Atesa l'extensió, 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
CA)

A la Pregunta RGE núm. 3275/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a persones
contractades per l'IBASAN. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del
2005).

Atesa l'extensió, la resposta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears,
a disposició dels senyors diputats.
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Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 3277/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a persones
contractades per l'IBANAT. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del
2005).

Atesa l'extensió, 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
CC)

A la pregunta RGE núm. 3281/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a queixes i/o
reclamacions pel funcionament de la pàgina web (BOPIB núm.
83 de 22 d'abril de 2005).

Segons la informació disponible a la Direcció General de
Tecnologia i Comunicacions, des de la data indicada han arribat
37 queixes a través de les pàgines web preparades per donar
cobertura al Decret 9/2003, de 7 de febrer, pel qual es regulen
les queixes i les iniciatives presentades a l'administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Addicionalment, s'han rebut 263 consultes de suport tècnic
sobre la web, en les quals habitualment es demana ajuda sobre
on trobar alguna informació, com instalAlar programes de
visualització, etcètera.

Palma, 16 de maig de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 3286/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a rebuig a la
colAlaboració de la policia local. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril
del 2005).

L'interès del Govern de les Illes Balears és que els policies
locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears ajustin la
seva actuació i exerceixin les seves funcions d'acord amb el que
disposa la nova llei de coordinació de policies locals, així com
també d'acord amb el que es preveu a la legislació estatal sobre
forces i cossos de seguretat de l'Estat.

Marratxí, 17 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 3369/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
nombre de places del centre Joan Crespí. (BOPIB núm. 84 de
29 d'abril del 2005).

El nombre de places amb residència previstes per al centre
de discapacitats Joan Crespí és de 10. Respecte de l'atenció com

a centre de dia seran tractades totes aquelles persones que per
prescripció mèdica es remetin als tractaments que es dispensen
en aquest centre.

Palma, 2 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 3370/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
personal del centre Joan Crespí. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril
del 2005).

La Llei 7/04, de 23 de desembre, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2005, no
té cap previsió de personal per al centre de discapacitats Joan
Crespí.

Palma, 2 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 3371/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
nombre de places del centre d'Alzheimer. (BOPIB núm. 84 de
29 d'abril del 2005).

L'edifici de l'Hospital Militar comptarà amb dos centres per
a malalts d'Alzheimer, distribuïts en 27 places de residència i 20
places de centre de dia.

La Llei 7/04, de 23 de desembre, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2005, no
té cap previsió de personal per al centre per a malalts
d'Alzheimer de l'Hospital Militar.

Palma, 8 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CH)

A la pregunta RGE núm. 3372/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
absentisme escolar (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril de 2005).

Segons les instruccions establertes per al curs 2004-2005
(per les quals es regulen les actuacions dels centres educatius
quant a l'absentisme escolar) s'ha de lliurar a la Conselleria
d'Educació i Cultura durant la primera quinzena del mes de juny
la memòria anual del centre que inclourà el Pla d'actuació de
prevenció i intervenció de l'absentisme escolar.

A l'esmentada memòria s'ha d'incloure tota la informació
relativa a l'absentisme com són les dades sobre els casos
treballats, la relació dels casos derivats als Serveis Socials, la
valoració de les intervencions realitzades, tot especificant quins
casos s'han resolt.
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És per això que, en aquests moments, no podem donar la
informació solAlicitada.

Palma, 23 de maig de 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
CI)

A la pregunta RGE núm. 3373/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
actuacions en relació a l'absentisme escolar (BOPIB núm. 84
de 29 d'abril de 2005).

El marc de referència per tractar el tema de l'absentisme són
les instruccions de la Direcció General d'Ordenació, Innovació
i Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació i
Cultura de les Illes Balears (curs 2004-2005), mitjançant les
quals es regulen les actuacions dels centres educatius quant a
absentisme escolar.

A les instruccions es contemplen les categories d'absentisme
intermitent, absentisme esporàdic, absentisme crònic i
desescolaritzats.

Contemplen dues comissions: de zona (municipi) i de
coordinació de casos. Aquestes comissions constitueixen espais
sense treballs entre els diferents agents i instàncies institucionals
que intervenen contra l'absentisme. Entre alguns objectius hi
trobem:

-Promoure la prevenció i el seguiment de l'absentisme
escolar de manera coordinada.

-Fer el seguiment dels protocols d'absentisme.
-Obrir noves vies de compromís per part de les institucions

competents en absentisme per tal de donar sortida a casos de
difícil resolució.

Amb aquestes dues comissions es vol impulsar i dinamitzar
la intervenció en aspectes de detecció, prevenció i intervenció
d'absentisme escolar a partir de la pròpia problemàtica del
context social i educatiu de la zona.

La Conselleria d'Educació i Cultura, a partir de les
instruccions, ha impulsat comissions a diferents municipis:
Porreres, Campos, Manacor, Calvià,...

Des de la Conselleria d'Educació i Cultura s'ha impulsat la
coordinació de les diferents institucions implicades en
l'absentisme escolar per tal de poder articular distintes
actuacions i establir circuits de derivació de casos en funció de
les dificultats, així com de la seva resolució. Aquestes
institucions són les següents:

-Consell de Mallorca: S'Institut.
-Conselleria de Presidència i Esports: Direcció General de

l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor. Direcció General  de
Menors i Família.

-Fiscalia de Menors.
-Conselleria d'Educació i Cultura: Direcció General

d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Servei
d'Innovació.

També, com a mesura de prevenció de situacions de risc
d'exclusió educativa i/o social, s'estan desenvolupant tot un
seguit de programes d'intervenció socioeducativa amb la

colAlaboració d'ajuntaments (Inca, Santanyí, Son Servera, Santa
Margalida, Eivissa, Artà, Palma,...) i d'altres institucions,
Conselleria de Presidència i Esports, Direcció General de
Menors i Família (programa ALTER, Programa d'Intervenció
Socioeducativa).

Queda així demostrat que la Conselleria d'Educació i Cultura
ha donat un gran impuls al tema de l'absentisme, no només per
les instruccions, les quals cada curs escolar s'intenten millorar
i adaptar a la realitat, sinó per la coordinació entre les distintes
institucions abans esmentades, doncs sense dubte es veuran nous
projectes de millora per al proper curs en un tema tan complex
i de difícil solució com l'absentisme escolar.

Palma, 23 de maig de 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
CJ)

A la pregunta RGE núm. 3374/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
ajudes per fomentar l'associacionisme de pares i mares
(BOPIB núm. 84 de 29 d'abril de 2005).

El Pla integral de suport a la família té vigència des de l'any
2005 fins el 2008, per la qual cosa no tots els programes i
activitats aprovades s'han de realitzar durant els
aproximadament cinc mesos de vigència que té. No obstant
això, pel que fa al citada pregunta podem dir que:

La convocatòria d'ajudes per fomentar l'associacionisme  de
pares i mares d'escolars de la Conselleria d'Educació i Cultura,
ha sofert un increment d'un 33%, passant a 200.000 euros.

La Resolució de la Conselleria de Presidència i Esports d'11
de febrer de 2005, de convocatòria de les subvencions que en
matèria de família s'atorguen a les entitats sense ànim de lucre
de les Illes Balears que desenvolupen la seva tasca a l'àmbit
sociofamiliar, contempla en el seu apartat núm. 1.2 C, la
promoció de l'associacionisme en l'àmbit de la competència
parental i de la cohesió familiar. L'import destinat per a aquesta
convocatòria que actualment es troba pendent de resolució, és
de 100.000 euros per a l'any 2005, la qual cosa suposa un
increment d'un 232,78% en relació a anys anteriors (any 2003).
Gran part dels beneficiaris d'aquestes subvencions són
APIMAS.

Palma, 2 de juny de 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 3375/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
ajudes per a confederacions de pares i mares. (BOPIB núm. 84
de 29 d'abril del 2005).

El Pla integral de suport a la família té vigència des de l'any
2005 al 2008, per la qual cosa no tots els programes i activitats
aprovats s'han de realitzar durant els aproximadament cinc
mesos de vigència que té.
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No obstant això, pel que fa a la pregunta podem dir que la
convocatòria d'ajudes per fomentar l'associacionisme de pares
i mares d'escolars de la Conselleria d'Educació i Cultura ha
sofert un increment del 33% passant a 200.000 euros.

Palma, 2 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CL)

A la pregunta RGE núm. 3376/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
incentius per a les associacions (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril
de 2005).

El Pla integral de suport a la família té vigència des de l'any
2005 fins el 2008, per la qual cosa no tots els programes i
activitats aprovades s'han de realitzar durant els
aproximadament cinc mesos de vigència que té. 

No obstant això, pel que fa al citada pregunta podem dir
que:

La Resolució de la Conselleria de Presidència i Esports d'11
de febrer de 2005, de convocatòria de les subvencions que en
matèria de família s'atorguen a les entitats sense ànim de lucre
de les Illes Balears que desenvolupen la seva tasca a l'àmbit
sociofamiliar, contempla en el seu apartat núm. 12 A, el
desenvolupament d'actuacions concretes per afavorir la
conciliació de la vida laboral i familiar. L'import destinat per a
aquesta convocatòria que actualment es troba pendent de
resolució, és de 100.000 euros per a l'any 2005, la qual cosa
suposa un increment d'un 232,78% en relació a anys anteriors
(any 2003).

Palma, 2 de juny de 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CM)

A la pregunta RGE núm. 3377/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
mesures per fomentar la relació de pares i mares amb els
centres (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril de 2005).

La Conselleria d'Educació i Cultura ha establert una sèrie de
programes pilot d'utilització de noves tecnologies per fomentar
la relació de pares amb els centres i intercanvi d'informació en
temps real:

-Programa GESTIB.
-Pissarra Digital.

Aquests programes, als quals s'afegeix la reposició de
material informàtic, té un cost per al 2005 d'1.800.000 euros,
pressupost que duplica el del 2003.

A més, des de l'àrea de promoció educativa de la Direcció
General d'Ordenació i Innovació, de la Conselleria d'Educació
i Cultura es treballen distints programes que faciliten la tasca
docent i la relació família-escola a partir de la transversalitat, és
a dir, tenint en compte les necessitats dels alumnes i els pares
amb les aportacions de els diferents conselleries:

-Educació per la salut: Programa Decideix. Programa Entreu
sense fumar.

-Des de la Conselleria de Medi Ambient i a partir d'aquest
curs i conjuntament amb les escoles, està en funcionament el
Programa Centres Ecoambientals. L'objectiu principal és la
conscienciació de la importància mediambiental a partir del
treball escola-família-municipi.

-Educació per a la violència de gènere, Tolerància 0:
juntament amb l'Institut Balear de la Dona, s'està elaborant un
programa sobre violència de gènere per oferir-lo a partir del curs
2005-2006.

El Programa ALTER, iniciat aquest any 2005, de la Direcció
General de Menors i Família, Conselleria de Presidència i
Esports, d'inclusió social de menors amb risc, mitjançant tallers
específics de formació combinats amb hores d'assistència a
l'educació reglada. Per intervenir amb els menors requereixen
l'autorització dels pares i la seva implicació en el procés
d'inclusió, a més del contacte permanent entre aquests i els
mestres, tutors i/o orientadors, la qual cosa ajuda a reestructurar
la relació entre pares, fills i mestres.

Palma, 2 de juny de 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CN)

A la Pregunta RGE núm. 3378/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
ajudes per a activitats o despeses en funcionament de les
federacions de pares i mares. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del
2005).

El Pla integral de suport a la família té vigència des de l'any
2005 al 2008, per la qual cosa no tots els programes i activitats
aprovats s'han de realitzar durant els aproximadament cinc
mesos de vigència que té.

No obstant això, pel que fa a la pregunta podem dir que la
convocatòria d'ajudes per fomentar l'associacionisme de pares
i mares d'escolars de la Conselleria d'Educació i Cultura ha
sofert un increment del 33% passant a 200.000 euros.

Palma, 2 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CO)

A la pregunta RGE núm. 3379/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
cursos de formació compatibles amb els responsabilitats
familiars (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril de 2005).

Atès el volum de la documentació de referència, es posa
aquesta documentació a disposició de la Sra. Diputada a les
dependències de la Direcció General de Menors i Família
(Carrer Sant Joan de la Salle, núm. 7 baixos de Palma) per tal
que pugui fer les consultes que consideri oportunes i li sigui
facilitada la documentació que requereixi.

Palma, 2 de juny de 2005.
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La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 3380/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
nombre de places del centre Joan Crespí. (BOPIB núm. 84 de
29 d'abril del 2005).

El Pla integral de suport a la família té vigència des de l'any
2005 al 2008, per la qual cosa no tots els programes i activitats
aprovats s'han de realitzar durant els aproximadament cinc
mesos de vigència que té.

No obstant això, s'està iniciant la preparació d'aquest
material en colAlaboració amb la Conselleria d'Educació i
Cultura, l'Institut Balear de la Dona i la Conselleria de Treball
i Formació.

Palma, 2 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CQ)

A la pregunta RGE núm. 3381/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
publicacions per organitzar millor el temps domèstic (BOPIB
núm. 84 de 29 d'abril de 2005).

El Pla integral de suport a la família té vigència des de l'any
2005 fins el 2008, per la qual cosa no tots els programes i
activitats aprovades s'han de realitzar durant els
aproximadament cinc mesos de vigència que té. No obstant
això, pel que fa al citada pregunta podem dir que:

La Conselleria de Presidència i Esports, a través de la
Direcció General de Menors i Família, ha elaborat un programa
de suport a les famílies monoparentals amb els següents
objectius:

-Ajudar a dites famílies en la seva relació amb
l'administració, donant suport a la tramitació de totes les
solAlicituds que tenguin relació amb els serveis socials que
presta el Govern de les Illes Balears i informació sobre recursos.

-Aquestes famílies, per manca de temps ja que el
responsable només és u, s'ha considerat que necessiten aquest
suport per poder atendre millor les seves responsabilitats
domèstiques i parentals.

Palma, 2 de juny de 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CR)

A la pregunta RGE núm. 3382/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
mesures per protegir als menors i la família (BOPIB núm. 84
de 29 d'abril de 2005).

La Conselleria de Presidència i Esports, l'Institut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca, la Conselleria de Benestar
Social de Menorca, la Conselleria de Sanitat i Benestar Social
d'Eivissa i Formentera signaren un protocol de colAlaboració
amb l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
(EPRTVIB).

En els acords de protocol s'estableix que la Direcció General
de Menors i Família i l'Oficina de Defensa dels Drets dels
Menors han d'assessorar a l'EPRTVIB en la confecció d'un codi
d'autoregulació en matèria de programació infantil amb
l'objectiu d'evitar la difusió de missatges i imatges susceptibles
de vulnerar els valors de protecció de la infància i la joventut, la
qual cosa ja s'està tramitant i executant.

A la pàgina web oddm.caib.es, es pot accedir a una sèrie  de
consells relatius al bon ús de la televisió, especialment adreçat
a pares, mares i fills menors d'edat.

Palma, 2 de juny de 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CS)

A la pregunta RGE núm. 3383/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
mesures per consolidar el suport i assistència a la família
(BOPIB núm. 84 de 29 d'abril de 2005).

La Direcció General de l'Oficina de Defensa dels Drets del
Menor, colAlabora amb la web "internet segura per als menors a
les Illes Balears", amb un segell i un codi de conducta a la xarxa
en defensa dels menors. En aquesta web hi ha:

-Informació sobre la seguretat a internet per a menors
dirigida a diversos colAlectius.

-Possibilitat que els usuaris trobin respostes a les seves
demandes: s'han de contestar les preguntes que plantegin els
usuaris de la pàgina.

-Notícies relacionades amb el bon ús d'internet per part dels
menors.

-Recursos sobre internet segura per a menors.

La Direcció General de l'Oficina de Defensa dels Drets del
Menor vetlla perquè no es vulnerin els drets dels menors de la
CAIB, relatius a la difusió d'informació i material audiovisual
i informàtic, perjudicials per al benestar moral i biopsicosocial
de nins, nines i joves o de la seva imatge, de la qual s'han
analitzat dues situacions referides a dues pàgines web.

A la pàgina web oddm.caib.es es pot accedir a una sèrie de
consells sobre el bon ús d'internet i els videojocs.

Palma, 2 de juny de 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 3384/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
mesures per impulsar programes d'intercanvi. (BOPIB núm. 84
de 29 d'abril del 2005).
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Els programes que hi ha d'intercanvi són els següents, si bé
es troben en diferents fases de les seves convocatòries:

Programa de mobilitat DRAC
Conveni d'intercanvis d'alumnat
Programa Leonardo
Programa Sòcrates-Erasmus
SICUE (Sistema d'intercanvi entre centres universitaris

espanyols), curs 2005/06. Beca Sèneca.
Programa espanyol d'ajuda per a la mobilitat Sèneca
Beques MAEC-AECI
Beques per fer pràctiques a països empobrits

Palma, 2 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CU)

A la pregunta RGE núm. 3385/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
mesures per posar en funcionament aules escolars a les
clíniques (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril de 2005).

El Pla integral de suport a la família té vigència des de l'any
2005 fins el 2008, per la qual cosa no tots els programes i
activitats aprovades s'han de realitzar durant els
aproximadament cinc mesos de vigència que té. No obstant
això, pel que fa al citada pregunta podem dir que:

La Direcció General d'Ordenació i Innovació de la
Conselleria d'Educació i Cultura, dins les activitats dirigides a
l'alumnat de necessitats educatives temporals (compensació
educativa) disposa de:

a) Aula Hospitalària a Son Dureta, allà on la Conselleria
d'Educació i Cultura té dues mestres.

b) SAED. És un servei d'atenció educativa domiciliària per
a infants i joves, en edat d'escolarització no universitària que per
motius de malaltia o convalescència no poden assistir als seus
centres educatius durant un llarg període de temps. La
Conselleria d'Educació i Cultura aporta un finançament de
27.000 euros i la difusió de l'existència d'aquest servei. La
Conselleria d'Educació i Cultura té un conveni signat amb la
Coordinadora Federació Balear de Persones amb Discapacitat
per oferir el servei d'assistència educativa domiciliària a
Mallorca.

c) ASPANOB. Aportació de 15.934,92 euros, per tal de
colAlaborar en el programa Suport Escolar per a Nins amb
Càncer de Balears.

d) A Menorca i Eivissa, nou d'aquest curs, hi ha un professor
de la conselleria que fa el servei d'assistència domiciliària a
l'alumnat malalt.

Palma, 2 de juny de 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CV)

A la pregunta RGE núm. 3386/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
mesures per iniciar un projecte de cooperació per oferir un
servei de traducció (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril de 2005).

Des del Servei d'Innovació de la Direcció General
d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat de la
Conselleria d'Educació i Cultura, amb la colAlaboració de la
Direcció General de Cooperació de la Conselleria de
Presidència i Esports es va posar en funcionament per primera
vegada el programa d'actuacions d'interlocució per tal de
fomentar la integració de l'alumnat immigrant i la relació entre
els centres educatius i les famílies que desconeixien el català i
el castellà.

En data de 25 de novembre de 2004 es va signar el conveni
entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears i la Federació d'Associacions d'Immigrants a Balears
(FAIB), per dur a terme el programa d'actuacions d'interlocució
en els centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons
públics (públics i concertats).

Per al desenvolupament de l'esmentat programa s'autoritzà
el pagament d'una despesa de 16.000 euros, quantitat que va ser
aportada per la Direcció General de Cooperació de la
Conselleria de Presidència i Esports, com a aportació al conveni
amb la FAIB en matèria del programa d'actuacions
d'interlocució. La vigència d'aquest conveni és fins a dia 31 de
juliol de 2005.

Palma, 16 de maig de 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
CX)

A la Pregunta RGE núm. 3453/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a projecte de
condicionament de la sèquia del Camí Pelut. (BOPIB núm. 84
de 29 d'abril del 2005).

Pressupost de licitació: 395.007,81 euros.
Pressupost d'adjudicació: 326.900,00 euros.

Palma, 23 de maig del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
CY)

A la Pregunta RGE núm. 3459/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a Pla de
política juvenil. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del 2005).

El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Direcció
General de Joventut i la Comissió Interdepartamental de
Polítiques per a la Joventut, elabora un Pla estratègic de la
joventut 2005-2008.

Palma, 9 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CZ)

A la Pregunta RGE núm. 3460/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a aprovació
del Pla de política juvenil. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del
2005).
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El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Direcció
General de Joventut i la Comissió Interdepartamental de
Polítiques per a la Joventut, té previst aprovar durant aquesta
legislatura un Pla estratègic de la joventut 2005-2008.

Palma, 9 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
DA)

A la Pregunta RGE núm. 3481/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
residències per a persones assistides. (BOPIB núm. 84 de 29
d'abril del 2005).

Les residències per a persones assistides i que a dia d'avui ja
estan adjudicades estaran ubicades als municipis següents:
Santanyí, Marratxí, Capdepera, Calvià, Montuïri, Sant Joan,
Inca, Pollença i Manacor.

Aquestes residències comptaran amb entre 100 i 200 places
cadascuna.

Del total de places de les residències, el Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, es reserva
les decisions sobre l'establiment dels preus en el 60% de les
places.

Palma, 8 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
DB)

A la Pregunta RGE núm. 3483/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
residències per a població amb malalties degeneratives.
(BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del 2005).

D'acord amb el que es preveu a la clàusula quarta i a l'annex
I del conveni de colAlaboració amb el MTAS, de 9 de maig del
2004, la quantitat pressupostada pel Govern de les Illes Balears
per al finançament de residències per a població afectada
d'Alzheimer i altres demències és de 12.477.500 euros.

Palma, 2 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
DC)

A la Pregunta RGE núm. 3484/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
residències d'atenció especialitzada. (BOPIB núm. 84 de 29
d'abril del 2005).

D'acord amb el que es preveu a l'annex I del conveni de
colAlaboració amb el MTAS, de 9 de maig del 2004,
l'especialitat de cadascuna de les residències d'atenció
especialitzada previstes pel Govern de les Illes Balears és la
següent:

Residència de l'Hospital Militar: tractament de la malaltia
d'Alzheimer i altres demències.

Residència de Marratxí: tractament de la malaltia
d'Alzheimer i altres demències.

Residència de Santa Eulària des Riu: tractament de la
malaltia d'Alzheimer i altres demències.

Residència de Sant Antoni de Portmany: tractament de la
malaltia d'Alzheimer i altres demències.

Residència de Sant Josep de sa Talaia: tractament de malalts
mentals i discapacitats psíquics profunds.

Palma, 2 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
DD)

A la Pregunta RGE núm. 3486/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a criteris per
renegociar les concessions portuàries. (BOPIB núm. 84 de 29
d'abril del 2005).

Els criteris que seguirà el Govern de les Illes Balears per
renegociar les concessions portuàries són els criteris que
s'estableixen a la futura Llei de ports de les Illes Balears que
actualment es troba en tramitació parlamentària i en el seu
corresponent desenvolupament reglamentari.

Palma, 19 de maig del 2005.
La conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita I. Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DE)

A la Pregunta RGE núm. 3487/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a recaptació dels
ports durant l'any 2004. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del
2005).

Atesa la complexitat 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
DF)

A la pregunta RGE núm. 3488/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a incentius per
a les associacions (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril de 2005).

En resposta a la pregunta esmentada i d'acord amb la
informació facilitada per la Direcció General de Ports, a
continuació es relacionen els ports competència del Govern de
les Illes Balears i la quantitat de doblers que s'hi han gastat per
qualsevol concepte durant l'any 2004:

Port Import

Sant Antoni de Portmany 1.665.714,06
Andratx 365.175,72
Cala Bona 206.719,81
Cala Ratjada 129.693,75
Pollença 390.773,52
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Portocolom 101.178,67
Portocristo 153.949,25
Sa Calobra 7.554,85
Santanyí 158.615,81
Sóller  2.315.301,67
Colònia de Sant Jordi 81.624,26
Ciutadella 5.621.988,57
Fornells 49.495,10
Manteniment Mallorca 1.537.758,27
Manteniment Menorca 288.024,38
Manteniment Eivissa 127.499,99
Total  13.201.067,68

Palma, 19 de maig de 2005.
La consellera d'Obres Públiques Habitatge i Transports:
Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DG)

A les Preguntes RGE núm. 3489/05 i 3490/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
subvencions al transport marítim de mercaderies i subvencions
al transport marítim de persones. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril
del 2005).

No s'ha subvencionat durant el 2004 en cap quantitat el
transport marítim de mercaderies.

Dels pressuposts de l'any 2004, partida pressupostària
G/513D02/48035/00, transferències corrents a famílies i
institucions pel transport marítim subvencionat a persones
residents a les Illes Balears, de nacionalitat de països de la Unió
Europea o signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu,
als seus desplaçaments marítims interinsulars un total de
4.683.034,00 euros.

Palma, 17 de maig del 2005.
La conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita I. Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DH)

A la Pregunta RGE núm. 3495/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers
transferits a l'Ajuntament de Maó. (BOPIB núm. 84 de 29
d'abril del 2005).

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
DI)

A la Pregunta RGE núm. 3496/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers
transferits a l'Ajuntament d'Alaior. (BOPIB núm. 84 de 29
d'abril del 2005).

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
DJ)

A la Pregunta RGE núm. 3497/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers
transferits a l'Ajuntament d'Eivissa. (BOPIB núm. 84 de 29
d'abril del 2005).

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
DK)

A la Pregunta RGE núm. 3498/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers
transferits a l'Ajuntament de Sant Antoni. (BOPIB núm. 84 de
29 d'abril del 2005).

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
DL)

A la Pregunta RGE núm. 3499/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers
transferits a l'Ajuntament de Palma. (BOPIB núm. 84 de 29
d'abril del 2005).

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
DM)

A la Pregunta RGE núm. 3501/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions
realitzades a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 84 de 29
d'abril del 2005).

Intervencions en jornada laboral: 4.976.
Intervencions en jornada extraordinària: 0.
La previsió per al 2005 és de 5.125.

Palma, 2 de juny del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
DN)

A la Pregunta RGE núm. 3505/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions
realitzades a l'Hospital de la Creu Roja. (BOPIB núm. 84 de 29
d'abril del 2005).

El nombre d'intervencions realitzades a l'Hospital de la Creu
Roja durant el 2004 és de 4.414.

Palma, 2 de juny del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació
DO)

A la Pregunta RGE núm. 3506/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions
realitzades a l'Hospital General. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril
del 2005).

El nombre d'intervencions realitzades a l'Hospital General
durant el 2004 és de 2.840.

Palma, 2 de juny del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
DP)

A les Preguntes RGE núm. 3557/05 a 3559/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relatives
a construcció d'habitatges socials. (BOPIB núm. 84 de 29
d'abril del 2005).

                                     Mallorca

Habitatges en construcció Habitatges en projecte

Palma
Binissalem
Capdepera
Deià
Lloseta
Pollença
Sa Pobla
Sóller
Total

103
15
38
15
55
15
18
11
270

Palma
Alcúdia
Capdepera
Calvià
Fornalutx
Inca
Mancor
Sa Pobla
Sineu
Total

255
14
7
90
20
77
16
4
8
491

                                     Menorca

Habitatges en construcció Habitatges en projecte

Maó
Es Castell
Es Mercadal
Total

25
16
17
58

Ciutadella
Total

20
20

                            Eivissa i Formentera

Habitatges en construcció Habitatges en projecte

Eivissa
Total

23
23

Total habitatges en construcció a les Illes Balears: 351
Total habitatges en projecte a les Illes Balears: 511

Palma, 23 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
DQ)

A les Preguntes RGE núm. 3560/05 a 3568/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relatives
a adjudicació i lliurament d'habitatges socials. (BOPIB núm.
84 de 29 d'abril del 2005).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
DR)

A la Pregunta RGE núm. 3569/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a habitatges
socials en règim d'arrendament. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril
del 2005).

Illa i municipi Nombre d'habitatges

Mallorca
Palma
Artà
Capdepera
Lloseta
Manacor
Marratxí
Muro Sa Pobla
Total

735
1
3
6
3
2
1
9

760

Menorca
Maó
Ciutadella
Total

36
45
81

Eivissa i Formentera
Eivissa
Total

15
15

Total Illes Balears 865

Palma, 31 de maig del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita I. Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DS)

A la Pregunta RGE núm. 3570/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a sòl per a
la construcció d'habitatges socials. (BOPIB núm. 84 de 29
d'abril del 2005).

El sòl de què disposa aquesta conselleria per a la construcció
d'habitatges socials és el següent:

Municipis Promoció
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Palma
Palma
Palma
Palma
Alcúdia
Calvià
Capdepera
Deià
Formalutx
Inca
Llucmajor
Mancor
Sa Pobla
Sant Antoni
Ciutadella

Sa Calatrava
Es PilAlarí
Víctor Pradera
La Soledad

Palma, 17 de juny del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita I. Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DT)

A la Pregunta RGE núm. 3576/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a convenis
entre l'IBAVI i els ajuntaments. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril
del 2005).

Els ajuntaments amb els quals s'han signat convenis per tal
de construir habitatges socials durant els anys 2003, 2004 i 2005
són els següents:

Any i ajuntaments Data

2003
Ajuntament de Binissalem
Ajuntament de Maó
Ajuntament de Sóller
Ajuntament de Sineu

3 d'abril
14 de maig
5 de març
21 de maig

2004
Ajuntament de sa Pobla
Ajuntament de Pollença
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Fornalutx
Ajuntament d'es Castell

18 de febrer
30 de març
24 de maig
18 d'octubre
20 de desembre

2005
Ajuntament d'Alcúdia
Ajuntament de Sineu
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Sant Antoni

22 de febrer
18 de març
26 de maig
8 de juny

Palma, 13 de juny del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita I. Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DU)

A la Pregunta RGE núm. 3577/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a ajudes
directes a arrendataris. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del
2005).

D'acord amb la informació facilitada per l'IBAVI, vos
informe que les ajudes directes a arrendataris que ha concedit
l'IBAVI sumen un total de 176 amb un impost de 264.655,95
euros.

Palma, 31 de maig del 2005.
La conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita I. Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DV)

A la pregunta RGE núm. 3578/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a ajudes
directes a propietaris d'habitatges destinats a lloguer (BOPIB
núm. 85 de 6 de maig de 2005).

En resposta a la pregunta esmentada i d'acord amb la
informació facilitada per al Direcció General d'Arquitectura i
Habitatge, us inform que les ajudes a propietaris per
rehabilitació d'habitatges destinats a lloguer són:

SolAlicituds: 31
Aprovades: 12
Denegades: 0
En tràmit: 19

Import de les ajudes:
-CAIB: 16.351,48 euros.
-Estatal: 61.053,47 euros.
-Total: 77.404,95 euros.

Palma, 31 de maig de 2005.
La consellera d'Obres Públiques Habitatge i Transports:
Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DX)

A les Preguntes RGE núm. 3579/05 a 3581/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relatives
a compliment del Pla estatal d'habitatge. (BOPIB núm. 84 de
29 d'abril del 2005).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
DY)

A les preguntes RGE núm. 3582/05 a 3585/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relatives
a adquisició de sòl per a la construcció d'habitatges socials (I,
II, III i IV) (BOPIB núm. 85 de 6 de maig de 2005).

Adquisició de sòl:
-Any 2003: Binissalem, Sineu i Maó.
-Any 2004: Pollença.
-Any 2005: Alcúdia.

Sòl previst:
-Mallorca: Campanet i Capdepera.
-Menorca: Alaior, Ciutadella, Maó i Es Mercadal.
-Eivissa i Formentera: Sant Antoni i Sant Josep.
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Palma, 26 de maig de 2005.
La consellera d'Obres Públiques Habitatge i Transports:
Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DZ)

A les Preguntes RGE núm. 3625/05 a 3630/05, 3941/05 a
3947/05, 4173/05 i 4174/05, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a despeses en
publicitat i propaganda a El Mundo, a Diari de Balears, a
Diario de Mallorca, a Última Hora, a Diari de Menorca, a
Diario de Ibiza, a Cadena Cope, a Cadena Ser, a Onda Cero,
a RNE, a Kiss FM, a Cadena Dial, a Ràdio Balear, a la
televisió i a revistes de tot tipus. (BOPIB núm. 85 de 6 de maig,
86 de 13 de maig i 87 de 20 de maig del 2005).

Segons les dades facilitades per la Direcció General de
Comunicació, el Govern de les Illes Balears ha gastat el
següent:

El Mundo 486.243,83 euros
Diari de Balears 111.690, 81 euros
Diario de Mallorca 320.110,16 euros
Última Hora 616.550,75 euros
Diari de Menorca 71.588,54 euros
Diario de Ibiza 95.985,78 euros
Cadena Cope 57.912,57 euros
Cadena Ser 43.062,78 euros
Onda Cero 56.692,47 euros
RNE No emet publicitat
Kiss FM 6.940,86 euros
Cadena Dial 7.719,02 euros
Ràdio Balear 34.894,47 euros
Televisió 168.368,57 euros
Revistes de tot tipus 504.045,92 euros

Palma, 31 de maig del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
EA)

A la pregunta RGE núm. 3631/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a control
d'audiència dels mitjans de comunicació (BOPIB núm. 85 de
6 de maig de 2005).

D'acord amb la informació facilitada per l'EPRTVIB, des de
l'ens, s'executen estudis d'imatge que addicionalment faciliten
dades orientatives d'audiències fins que IB3 Ràdio s'incorpori
a l'EGM i IB3 TV formi part de les cadenes auditades per TNS
Sofres. Aquestes enquestes es duen a terme amb mostres preses
trimestralment damunt 1.800 individus majors de 18 anys.

Previsiblement ambdós mitjans s'integrin en els sistemes de
mesura d'audiència generalment acceptats en els seus sectors i
en aquest moment passen a ser amidats per l'AIMC i TNS amb
les mostres que ambdós organismes troben oportunes per a
l'àmbit de les Illes Balears.

Palma, 9 de juny de 2005.
La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
EB)

A la Pregunta RGE núm. 3637/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers
transferits a l'Ajuntament d'es Castell. (BOPIB núm. 85 de 6 de
maig del 2005).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
EC)

A la Pregunta RGE núm. 3638/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers
transferits a l'Ajuntament de Sant Lluís. (BOPIB núm. 85 de 6
de maig del 2005).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
ED)

A la Pregunta RGE núm. 3639/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a doblers
transferits a l'Ajuntament d'Escorca. (BOPIB núm. 85 de 6 de
maig del 2005).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
EE)

A la Pregunta RGE núm. 3651/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a subvenció per a la
fira organitzada a Campanet. (BOPIB núm. 85 de 6 de maig
del 2005).

Ens ratificam en el que vàrem dir, a data d'avui no s'ha donat
cap subvenció a cap persona física o jurídica per tal d'organitzar
una fira a Campanet.

Palma, 21 de juny del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
EF)

A la Pregunta RGE núm. 3765/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
pressupost Targeta Nadó. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del
2005).

La Resolució de la Consellera de Presidència i Esports de 8
d'abril del 2005, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes
perquè les famílies en el si de les quals es produeixin parts o
adopcions múltiples, adquireixin productes d'higiene i
alimentació per a nadons (Targeta Nadó), compta amb la
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destinació d'un milió d'euros (1.000.000) per als anys 2005,
2006, 2007 i 2008.

Palma, 9 de juny del 2005.
La conselleria de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
EG)

A la Pregunta RGE núm. 3766/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
Targetes Nadó concedides. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del
2005).

A data de 30.05.05, s'han tramitat 18 propostes de resolució
de concessió de Targeta Nadó.

Palma, 9 de juny del 2005.
La conselleria de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
EH)

A la Pregunta RGE núm. 3767/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
solAlicituds de Targeta Nadó. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig
del 2005).

A data de 30.05.05, a la Conselleria de Presidència i Esports
s'han rebut 58 solAlicituds de Targeta Nadó.

Palma, 9 de juny del 2005.
La conselleria de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
EI)

A la pregunta RGE núm. 3770/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
mesures per escolaritzar alumnes absentistes (BOPIB núm. 86
de 13 de maig de 2005).

El marc de referència per tractar el tema de l'absentisme són
les instruccions de la Direcció General d'Ordenació, Innovació
i Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació i
Cultura de les Illes Balears per al curs 2004-2005, per les quals
es regulen les actuacions dels centres educatius quant a
l'absentisme escolar.

En aquestes instruccions es contemplen les categories
d'absentisme intermitent, absentisme esporàdic, absentisme
crònic i desescolaritzats.

Contemplen dues comissions: de zona (municipi) i de
coordinació de casos. Aquestes comissions constitueixen espais
sense treballs entre els diferents agents i instàncies institucionals
que intervenen contra l'absentisme. Entre alguns objectius hi
trobem:

-Promoure la prevenció i el seguiment de l'absentisme
escolar de manera coordinada.

-Fer el seguiment dels protocols d'absentisme.

-Obrir noves vies de compromís per part de les institucions
competents en absentisme per tal de donar sortida a casos de
difícil resolució.

Amb aquestes dues comissions es vol impulsar i dinamitzar
la intervenció en aspectes de detecció, prevenció i intervenció
d'absentisme escolar a partir de la pròpia problemàtica del
context social i educatiu de la zona.

A partir de les instruccions de la Conselleria d 'Educació i
Cultura s'han impulsat i estan funcionant comissions a diferents
municipis com són: Porreres, Campos, Manacor, Calvià,...
També s'ha efectuat actuacions puntuals amb els tècnics i
professionals relacionats amb l'absentisme de l'Ajuntament de
Calvià.

Des de la Conselleria d'Educació i Cultura s'està convocant
també a diferents institucions implicades en l'absentisme escolar
per tal de poder articular distintes actuacions i establir circuits
de derivació de casos en funció de les dificultats, així com de la
seva resolució.

Entre aquestes destaquem el Consell de Mallorca (S'Institut),
el Ministeri de Justícia (Fiscalia de Menors), la Conselleria de
Presidència i Esports: Direcció General de l'Oficina de Defensa
dels Drets del Menor. Direcció General  de Menors i Família. I
la Conselleria de Presidència i Esports (Direcció General de
l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor i Direcció General de
Menors i Família).

També, com a mesura de prevenció de situacions de risc
d'exclusió educativa i/o social, s'estan desenvolupant tot un
seguit de programes d'intervenció socioeducativa amb la
colAlaboració d'ajuntaments (Inca, Santanyí, Son Servera, Santa
Margalida, Eivissa, Artà, Palma,...). A més, a partir d'aquest mes
de gener s'ha posat en funcionament el Programa ALTER
(Programa d'Intervenció Socioeducatiu), juntament amb la
Conselleria de Presidència i Esports, Direcció General de
Menors i Família (conveni pendent de signatura). Aquests
programes estan adreçats a l'alumnat dels centres públics i
concertats d'entre 14 i 16 anys amb seriosos problemes
d'integració i de convivència. Treballen bàsicament les habilitats
socials així com la seva reinserció socioeducativa.

En relació a les mesures per tal de respondre a l'alumnat
desescolaritzat, des del Servei d'Innovació s'han realitzat també
diverses actuacions amb els serveis corresponents
(Escolarització, Serveis Socials, Inspecció, etcètera), en funció
de cada cas individual i de l'origen de la demanda.

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

Ordre de Publicació
EJ)

A la pregunta RGE núm. 3937/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Pla de
racionalització d'arrendaments (BOPIB núm. 86 de 213 de
maig de 2005).

La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, mitjançant
la Direcció General de Patrimoni, està materialitzant una sèrie
d'acords per a la construcció de diversos edificis administratius,
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que amb caràcter de propietat permetin revocar múltiples
contractes d'arrendament existents actualment, permetent una
reducció de les rendes.

En la present legislatura, el Consell de Govern va acordar el
passat 8 d'abril de 2005 l'autorització per a la realització d'un
conveni amb l'Excm. Ajuntament de Palma, pel qual es va
acordar un conjunt de cessions de terrenys que permetran la
construcció dels esmentats edificis administratius, segons el
conveni de 5 de maig de 2005, publicat en el BOIB núm. 61 de
21 d'abril de 2005, que autoritza l'esmentat acord de 8 d'abril.

Us tramet adjunta la còpia del conveni amb l'Excm.
Ajuntament de Palma, de 5 de maig de 2005.

Palma, 8 de juny de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

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

Ordre de Publicació
EK)

A les Preguntes RGE núm. 3938/05 a 3940/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
diners per millorar la normativa en seguretat i salut en el
treball, a millorar la normativa en seguretat i salut en el
treball i en formació en salut laboral. (BOPIB núm. 86 de 13
de maig del 2005).

D'acord amb el que preveu l'article 149.1 de la Constitució
Espanyola, "l'Estat té competència exclusiva sobre (...) 7)
Legislació laboral, sense perjudici de la seva execució pels
òrgans de les comunitats autònomes".

En el mateix sentit, l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, a l'article 12, apartat 15, assenyala que, d'acord amb el
número 7 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució,
correspon a l'Estat la competència sobre legislació laboral i alta
inspecció.

En els reials decrets 98/1996 i 100/1996 (BOE de 29 de
febrer del 1996) se substancia la responsabilitat del Govern de
les Illes Balears en l'execució de la legislació laboral.

De conformitat amb tot això, el Govern balear no té
competències per legislar en matèria de seguretat i higiene en el
treball i sí, en tot cas, per executar la legislació nacional
d'aquesta naturalesa.

Palma, 24 de maig del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
EL)

A les Preguntes RGE núm. 3657/05 a 3664/05, presentades
per l'Hble.. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer,
relatives a carretera de la UIB, carretera Inca-sa Pobla, tercer
carril Inca-Palma, carretera Palma-Llucmajor, carretera
Palmanova-Peguera, variant de Son Ferriol, carretera Eivissa-

Sant Antoni i segona ronda d'Eivissa. (BOPIB núm. 85 de 6 de
maig del 2005).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
EM)

A la Pregunta RGE núm. 3950/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diners
transferits al Consell Insular d'Eivissa i Formentera. (BOPIB
núm. 86 de 13 de maig del 2005).

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
EN)

A la Pregunta RGE núm. 3951/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diners
transferits al Consell Insular de Menorca. (BOPIB núm. 86 de
13 de maig del 2005).

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
EO)

A la Pregunta RGE núm. 3952/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diners
transferits al Consell Insular de Mallorca. (BOPIB núm. 86 de
13 de maig del 2005).

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels senyors diputats.

Ordre de Publicació
EP)

A la Pregunta RGE núm. 3953/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a institut de
recerca sobre el turisme. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del
2005).

L'objectiu del Govern de les Illes Balears és la creació d'un
centre d'excelAlència en recerca turística que sigui de referència
internacional.

El secretari general de Política Científica, Sr. Salvador
Barberà, va presentar en el curs d'una reunió a la Universitat de
les Illes Balears, l'esmentat projecte. Malgrat sigui una iniciativa
del Govern de les Illes Balears i s'estigui pendent encara d'una
reunió amb els representants de l'Administració de l'Estat per tal
de concretar el cofinançament que aportarà aquesta
administració central, i acordant les mesures a implantar, les
fases i l'abast dels objectius a assolir durant el desenvolupament
del projecte.

Evidentment, la materialització del centre de recerca i
desenvolupament turístic quant a pressupost, períodes i model
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de gestió dependrà d'aquesta concreció i seria agosarat avançar
més dades en aquests moments.

Palma, 15 de juny del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
EQ)

A la Pregunta RGE núm. 3973/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Manacor. (BOPIB
núm. 86 de 13 de maig del 2005).

L'Ajuntament de Manacor no ha presentat cap solAlicitud de
subvenció que correspongui a la convocatòria de subvencions
que en matèria d'adquisició de béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears atorga la Conselleria de Presidència i Esports per
a l'any 2005.

Palma, 9 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
ER)

A la Pregunta RGE núm. 3974/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament d'Inca. (BOPIB núm.
86 de 13 de maig del 2005).

L'Ajuntament d'Inca no ha presentat cap solAlicitud de
subvenció que correspongui a la convocatòria de subvencions
que en matèria d'adquisició de béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears atorga la Conselleria de Presidència i Esports per
a l'any 2005.

Palma, 9 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
ES)

A la Pregunta RGE núm. 3975/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Binissalem.
(BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

L'Ajuntament de Binissalem no ha presentat cap solAlicitud
de subvenció que correspongui a la convocatòria de subvencions
que en matèria d'adquisició de béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears atorga la Conselleria de Presidència i Esports per
a l'any 2005.

Palma, 9 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

ET)
A la Pregunta RGE núm. 3976/05, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Llucmajor.
(BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

L'Ajuntament de Llucmajor ha presentat una solAlicitud de
subvenció que correspon a la convocatòria de subvencions que
en matèria d'adquisició de béns i equipaments inventariables de
les instalAlacions juvenils municipals de les Illes Balears atorga
la Conselleria de Presidència i Esports per a l'any 2005.

Palma, 9 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
EU)

A la Pregunta RGE núm. 3977/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Formentera.
(BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

L'Ajuntament de Formentera no ha presentat cap solAlicitud
de subvenció que correspongui a la convocatòria de subvencions
que en matèria d'adquisició de béns i equipaments inventariables
de les instalAlacions juvenils municipals de les Illes Balears
atorga la Conselleria de Presidència i Esports per a l'any 2005.

Palma, 9 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
EV)

A la Pregunta RGE núm. 3978/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Sant Joan de
Labritja. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

L'Ajuntament de Sant Joan de Labritja no ha presentat cap
solAlicitud de subvenció que correspongui a la convocatòria de
subvencions que en matèria d'adquisició de béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears atorga la Conselleria de Presidència i Esports per
a l'any 2005.

Palma, 9 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
EX)

A la Pregunta RGE núm. 3979/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha presentat una
solAlicitud de subvenció que correspon a la convocatòria de
subvencions que en matèria d'adquisició de béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
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Illes Balears atorga la Conselleria de Presidència i Esports per
a l'any 2005.

Palma, 9 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
EY)

A la Pregunta RGE núm. 3980/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia no ha presentat cap
solAlicitud de subvenció que correspongui a la convocatòria de
subvencions que en matèria d'adquisició de béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears atorga la Conselleria de Presidència i Esports per
a l'any 2005.

Palma, 9 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
EZ)

A la Pregunta RGE núm. 3981/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament de Santa Eulària des
Riu. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu ha presentat una
solAlicitud de subvenció que correspon a la convocatòria de
subvencions que en matèria d'adquisició de béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears atorga la Conselleria de Presidència i Esports per
a l'any 2005.

Palma, 9 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
FA)

A la Pregunta RGE núm. 3982/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
solAlicituds de subvenció de l'Ajuntament d'Eivissa. (BOPIB
núm. 86 de 13 de maig del 2005).

L'Ajuntament d'Eivissa no ha presentat cap solAlicitud de
subvenció que correspongui a la convocatòria de subvencions
que en matèria d'adquisició de béns i equipaments
inventariables de les instalAlacions juvenils municipals de les
Illes Balears atorga la Conselleria de Presidència i Esports per
a l'any 2005.

Palma, 9 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
FB)

A la Pregunta RGE núm. 3988/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
menjador CP Elionor Bosch. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig
del 2005).

La Conselleria d'Educació i Cultura té previst iniciar durant
el mes de juny els expedients de contractació per a l'adjudicació
del servei de menjador escolar en centres de nova creació i en
aquells centres en els quals ha finalitzat el contracte existent o
el conveni signat amb l'ajuntament o l'APIMA.

Atesa la denúncia del conveni feta per l'Ajuntament de Santa
Margalida i la seva acceptació per part de la conselleria,
s'iniciarà un expedient de contractació per a l'adjudicació del
servei mitjançant procediment obert i concurs com a forma
d'adjudicació.

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

Ordre de Publicació
FC)

A les preguntes RGE núm. 4009/05 a 4011/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer,
relatives a projecte de la carretera Eivissa-Aeroport, projecte
de la carretera Eivissa-Sant Antoni i túnel inclòs al projecte
Eivissa-Sant Antoni (BOPIB núm. 86 de 13 de maig de 2005).

1. Actualment les obres del nou accés a l'Aeroport d'Eivissa
es troben en licitació i s'adjudicaran en breu, amb la finalitat de
trobar la solució el més aviat possible als problemes i seguretat
vial existents.

2. El disseny del projecte ha cercat en tot moment
minimitzar l'ocupació de nous terrenys i causar els menors
perjudicis a la població, resolent en tot moment la problemàtica
present a la via, per la qual cosa es considera com la solució més
encertada per a la adequació de l'esmentada carretera.

3. El Govern de les Illes Balears ha decidit seguir endavant
amb l'ocupació dels terrenys necessaris per a l'execució de les
obres del nou accés a l'Aeroport d'Eivissa amb la finalitat de
solucionar, amb la màxima rapidesa possible, els problemes
existents.

1.Actualment les obres del desdoblament de la carretera
d'Eivissa a Sant Antoni es troben en el període de licitació i
s'adjudicaran en breu, amb la finalitat de posar solució, el més
aviat possible, als problemes de circulació i seguretat vial
existents

2. El disseny del projecte ha cercat en tot moment
minimitzar l'ocupació de nous terrenys i causar els menors
perjudicis a la població, resolent en tot moment la problemàtica
present a la via, per la qual cosa es considera com a solució més
encertada per a l'adequació de l'esmentada carretera.

3. El Govern de les Illes Balears ha decidit seguir endavant
amb l'ocupació dels terrenys necessaris per a l'execució de les
obres del desdoblament de al carretera d'Eivissa a Sant Antoni
amb la finalitat de solucionar amb la major brevetat possible els
problemes existents.

El projecte de desdoblament de la carretera d'Eivissa a Sant
Antoni ha inclòs el disseny d'un túnel amb la finalitat de reduir
l'ocupació de terrenys necessaris per l'execució d'una via que
resolgui els problemes de capacitat i seguretat vial que es
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registren a l'esmentada carretera i minimitzar l'afecció acústica
que sofreixen els nuclis de població confinant a la via. Aquests
canvis s'han introduït en el projecte arrel de les solAlicituds
recollides per part de la població i els organismes a la fase de
consulta i informació pública del projecte i motivaren la
redacció d'un projecte modificat que es tornà a sotmetre a
informació pública i rebé poques alAlegacions. Per la qual cosa
es considera la solució més encertada en aquest projecte.

Palma, 31 de maig de 2005.
La consellera d'Obres Públiques Habitatge i Transports:
Margalida Cabrer i González.

Ordre de Publicació
FD)

A la Pregunta RGE núm. 4017/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a agenda oficial
del viatge a Barcelona. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del
2005).

No consta cap viatge oficial del president el dia 8 de maig
del 2005.

Palma, 9 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
FE)

A la Pregunta RGE núm. 4162/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a requisits dels
càrrecs de confiança. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del
2005).

El Govern de les Illes Balears nomena els càrrecs de
confiança o el personal eventual d'acord amb el que disposa la
Llei 2/1989, de 22 de febrer, de funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Palma, 8 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
FF)

A la pregunta RGE núm. 4163/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a previsió d'una
nova saturació de mòbils (BOPIB núm. 87 de 20 de maig de
2005).

Les competències en telecomunicacions són exclusives de
l'Estat, segons l'article 149.1 de la Constitució i les
competències en urbanisme no són del Govern, sinó de les
corporacions locals.

La saturació de mòbils resideix en les dificultats que tenen
els operadors per tal de construir instalAlacions de ràdio i
concretament d'obtenir llicències urbanístiques prèvies a les
instalAlacions.

El Pla director sectorial de telecomunicacions està en
període d'alAlegacions i el qual té coma objectius evitar la

fractura digital i donar un bon servei de telecomuncacions als
ciutadans de les Illes Balears.

Palma, 7 de juny de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
FG)

A la pregunta RGE núm. 4165/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a rebuts de l'IBI
(BOPIB núm. 87 de 20 de maig de 2005).

Referent a la pregunta, amb el recurs presentat s'exerceix el
mateix dret que té qualsevol ciutadà de les Illes Balears, que es
trobi en la mateixa situació, i es basa en la Llei 58/2003 general
tributària, títol V.

Palma, 8 de juny de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
FH)

A la pregunta RGE núm. 4166/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a rebuts IBI (II)
(BOPIB núm. 87 de 20 de maig de 2005).

La publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de
notificacions pendents per rebuts de l'IBI en aquells supòsits en
què no s'ha pogut notificar la liquidació a l'obligat tributari o al
seu representant després de dos intents fallits és un fet força
usual a causa de què moltes vegades l'obligat tributari no es
troba en el seu domicili, la qual cosa fa que les publicacions en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears de rebuts que no han
pogut ser notificats sigui molt freqüent.

Palma, 8 de juny de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
FI)

A la Pregunta RGE núm. 4167/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pluralitat en els
informatius d'IB3. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del 2005).

El Govern considera que no hi ha manca de pluralitat en els
informatius d'IB3.

Palma, 9 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
FJ)

A la Pregunta RGE núm. 4168/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a correcció
d'irregularitats administratives d'IB3. (BOPIB núm. 87 de 20
de maig del 2005).

El Govern es remet al que va manifestar la directora general
de l'ens públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears en el



3716 BOPIB núm. 95 - 8 de juliol del 2005

debat de la pregunta oral núm. 3814/05, de la Comissió de
control parlamentari de dia 12 de maig del 2005.

Palma, 9 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
FK)

A la Pregunta RGE núm. 4169/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a proposta de
nou finançament de Catalunya. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig
del 2005).

No.

Palma, 9 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
FL)

A la Pregunta RGE núm. 4170/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a deduccions per
a l'exercici 2006 a l'IRPF. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del
2005).

Qualsevol mesura tributària que es vulgui crear en un futur
s'estudiarà en el moment en què el projecte de llei de mesures
tributàries i administratives que acompanya cada any la Llei de
pressuposts, entri en el Parlament de les Illes Balears.

Palma, 8 de juny del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
FM)

A la pregunta RGE núm. 4171/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a creixement
econòmic de les Illes Balears (BOPIB núm. 87 de 20 de maig
de 2005).

La comparació de l'evolució de l'economia de la nostra
comunitat respecte la resta es pot fer des de dues referències:

-Des de com es planteja la pregunta, la posició al rànquing
de creixement.

-Des del diferencial en la taxa de creixement de Balears
respecte del conjunt d'Espanya.

Cal fer referència també que l'avaluació econòmica no es fa
només amb referència a la resta del territori nacional, sinó
també en funció del creixement potencial i de la tendència
històrica de les taxes.

Així doncs, durant la darrera dècada són patents tres
períodes diferencials en les tendències de creixement:

1. Entre 1995 i 1999 Balears registra fortes taxes de
creixement, principalment gràcies a la dinàmica dels serveis
turístics.

a) Balears se situa entre les 5 comunitats amb major
creixement cada un d'aquests anys, excepte 1998. (Font: INE,
Comptabilitat base 1995).

b) El creixement mitjà de l'economia balear se situa 4
dècimes per sobre de la taxa nacional. (Font: INE, Comptabilitat
base 1995).

c) L'evolució mostra, a més, un perfil expansiu. L'any 1996
l'economia balear cresqué un 3,8% interanual i mostrà una
tendència positiva fins arribar al 6,3% l'any 1999. (Font:
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació).

2.  Entre el 2000 i el 2003 es desaccelera l'economia balear.
El baix creixement resultant se sustenta en el sector de la
construcció, únic que manté certa dinàmica, si bé patint una
tendència també descendent.

a) Balears és la comunitat amb menor creixement durant
aquest període. (Font: INE, Comptabilitat base 1995).

b) La taxa anual mitjana és de l'1,6%, la meitat de la
registrada a nivell nacional (3,1%). És a dir, el diferencial
respecte del conjunt d'Espanya se situa en el -1,5%. (Font: INE,
Comptabilitat base 1995).

c) Dins aquest període la tendència de les taxes és
contractiva. Si l'any 2000 es registra un increment del 4,25, l'any
2003 s'assoleix només el 0,7%. (Font: Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació).

3. A partir del 2004 s'inicia una certa recuperació, tot i que
de forma gradual. Aquesta recuperació es basa fonamentalment
en el sector serveis i en menor incidència en la construcció.

a) Si bé Balears és encara la comunitat amb menor
creixement l'any 2004, el diferencial amb la mitjana espanyola
és menor. L'any 2003 Balears cresqué un 1,5% menys que el
conjunt d'Espanya; l'any 2004 la diferència fou d'un 1%. (Font:
INE, Comptabilitat base 1995).

b) Canvia també la tendència en l'evolució de les taxes. Si
l'any 2003 es registrà un 0,7%, l'any 2004 la taxa de creixement
arribà a un 1,5%. (Font: Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació).

c) Es preveu continuïtat en la recuperació per a enguany.
Aquesta previsió de millora de l'evolució econòmica es constata
tan per part del Govern (que estima entre un 1,9 i un 2,0% de
creixement per al 2005), com per part dels principals instituts i
centres de recerca (FUNCAS-Fundación, Caixes d'Estalvis,
Hispalink, Cambra de Comerç, CAEB). El diferencial amb el
conjunt d'Espanya també es redueix.

Per altra banda, és cert que la nostra economia està més
lligada a l'evolució de les economies europees que a l'espanyola
i que per tant, reflecteix més l'evolució d'aquestes. Tot i això,
aquesta correlació amb Europea s'ha manifestat també en distint
sentit durant la darrera dècada: 

1. Entre 1995 i 1999 Balears registrà taxes molt superiors a
les de la zona euro, a més amb una evolució a l'alça. (Font:
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i Comissió
Europea).

a) L'any 1996 Balears creix un 3,8% front de l'1,4% de la
zona euro (diferencial d'un 2,4% a favor de Balears).

b) L'any 1999 la taxa per a Balears és del 6,3%, mentre que
per a la zona euro és de l'1,9%. El diferencial ha passat a ser
d'un 3,5%.

2. Entre el 2000 i el 2003 el creixement de Balears
convergeix amb la zona euro, fins assolir el mateix nivell.

a) El 2000 l'arxipèlag incrementa el seu PIB en un 4,2%
front del 3,5% de la zona euro (diferencial del 0,7%).

b) L'any 2002 i 2003 Balears i la zona euro registren taxes
moderades i semblants: un 0,9% el 2002; i per al 2003 un 0,7%
a Balears i un 0,6% a la zona euro.
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3. A partir del 2004 hi ha una inflexió a l'alça d'ambdues
economies.

a) L'any 2004 Balears registra un creixement d' un 1,5%,
força superior a l'any 2003, però per sota de la zona euro (2%).

b) Per al 2005 la previsió de creixement de Balears (entre un
1,95 i un 2%) se situa per sobre de la zona euro (1,6%), per
primera vegada en 4 anys.

Cal afegir que els canvis a les tendències no es donen de
sobte, sinó que es registren certs períodes de transició. Així,
entre les taxes registrades l'any 1999 (6,3%) i l'any 2000 (0,9%),
hi ha dos anys de creixement prou fort, tot i que cada vegada
amb menor intensitat: es dóna un 4,2% l'any 2000 i un 3,3%
l'any 2001.

De la mateixa forma, és evident que la moderada taxa  que
es registrà l'any 2004 (1,5%), ha de ser considerada en funció
del punt de partida, és a dir, del 0,7% del 2003.

Per altra banda, la comparativa amb l'entorn (Espanya i zona
euro), ens permet veure si els factors són més bé endògens  o
exògens. Donat que l'evolució durant l'última dècada ha estat
marcada per tres períodes de diferent tendència, tan respecte del
conjunt d'Espanya, com de la conjuntura europea, cal inferir que
hi ha un fort component endogen.

Els punts d'inflexió en les tendències de creixement i en els
diferencials (2000 i 2004) no fan sinó corroborar l'existència de
circumstàncies singulars a la gestió de l'economia de Balears
que incideixen de forma decisiva.

Palma, 3 de juny de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
FN)

A la Pregunta RGE núm. 4172/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a despesa en
publicitat i propaganda a carteleria urbana. (BOPIB núm. 87
de 20 de maig del 2005).

Segons la informació facilitada per la Direcció General de
Comunicació, el Govern ha gastat en publicitat exterior la
quantitat de 601.220,53 euros durant l'any 2004.

Palma, 17 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
FO)

A la Pregunta RGE núm. 4175/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a denúncia
649/04 a Eivissa. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del 2005).

El Govern de les Illes Balears no ha estat denunciat en el PA
a què es fa referència, sinó que s'ha personat com a acusació
particular. Els fets originats per les diligències prèvies PA
649/2004, són una denúncia de la Fiscalia Especial de Medi
Ambient per un presumpte delicte contra els recursos naturals
i el medi ambient contra el presumpte autor d'una extracció
ilAlegal de sorres a la finca Sa Païssa d'en Marquet, a Cala
d'Hort, Eivissa.

Palma, 16 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
FP)

A la Pregunta RGE núm. 4176/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a denúncia 8/04
a Inca. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del 2005).

D'acord amb la informació facilitada per part de l'advocacia
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Jutjat
d'Instrucció núm. 4 d'Inca va fer oferiment d'accions a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a l'empara de l'article
109 de la Llei d'enjudiciament criminal, en relació amb un
accident de trànsit en el qual varen resultar danyades unes
senyals verticals de trànsit.

No obstant això, d'acord amb el que disposa la Llei 16/2001,
de 14 de desembre, es va solAlicitar la tramesa de l'oferiment
d'accions al Consell Insular de Mallorca.

Palma, 8 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
FQ)

A la pregunta RGE núm. 4317/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a participació
dels ajuntaments en el nou finançament autonòmic (BOPIB
núm. 88 de 27 de maig de 2005).

La Constitució Espanyola de 1978 opera una profunda
transformació a l'organització territorial de l'Estat, a partir del
reconeixement d'un nou nivell d'administració territorial (les
comunitats autònomes), la revitalització de les existents entitats
locals i la redefinició de la posició de l'Estat com a ens
diferenciat de les comunitats autònomes i de les entitats locals.
El nou marc en el que es relacionen tots aquests agents gira
entorn als principis d'autonomia, unitat i solidaritat. Encara que
no conté un model territorial acabat i tancat, la Constitució de
1978 es preocupa més per regular el procés autonòmic, que de
concretar el posicionament de les hisendes locals dins aquesta
nova organització territorial. El que sí garanteix a les hisendes
locals la Carta Magna, és la suficiència financera. Ara bé, el que
està clar és que el finançament de les corporacions locals haurà
d'anar necessàriament lligat al seu sostre competencial, igual
que passa en el cas de les comunitats autònomes.

No serà fins el 1988, amb l'aprovació de la  Llei 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, quan es
comptarà amb una norma que reguli amb vocació unitària i
sistemàtica el principi de suficiència.

La Llei 38/88 posa de relleu l'existència d'una certa
corresponsabilitat fiscal en l'esfera local, especialment en
l'esfera municipal. I és així, perquè més enllà de les discussions
teòriques sobre la potestat tributària local (potestat derivada, pel
fet d'estar supeditada a lleis de l'Estat o de les comunitats
autònomes), a la pràctica els ajuntaments han de prendre
decisions, dins els límits legals, a l'hora de fixar els tipus
impositius o establir aquells tributs de caràcter voluntari que, de
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cara als ciutadans, els fan aparèixer (visió certa, per altra
banda), com a responsables de part de la càrrega tributària que
suporten els veïns.

El que passa és que la solució aparentment fàcil de posar
l'accent en la participació en els ingressos de l'Estat o de les
comunitats autònomes en detriment de la tributació pròpia
resulta que no ho és tant. Perquè la vertadera dimensió del
problema del finançament local s'ha d'entendre en un marc més
ample, com és l'organització territorial de l'Estat en el seu
conjunt (amb tres nivells d'administració territorial: Estat,
comunitats autònomes i corporacions locals) i el del joc de les
atribucions competencials entre els diferents nivells de Govern.

Quant a les transferències als municipis, la Constitució
estableix que les finances locals es nodriran fonamentalment
dels tributs propis i de la participació en els de l'Estat i de les
comunitats autònomes (art. 142). Ara bé, no hi ha una referència
concreta a subvencions o transferències. Però si s'entén el terme
"participació" en un sentit ample, està clar que també s'inclou
dins aquest concepte el de subvenció directe de l'Estat o de les
comunitats autònomes distribuïda per mitjà d'un fons d'ajut als
municipis.

Per la seva banda, l'article 39 de la Llei reguladora de les
hisendes locals, determina que aquestes entitats participaran en
els tributs de l'Estat en la quantia i amb els criteris recollits a
aquesta mateixa llei. I també en els tributs propis de les
comunitats autònomes, en la forma i quantia que es determini
per les lleis dels seus respectius parlaments. S'entén descartada
la possibilitat d'estendre aquesta participació a l'àmbit dels
tributs cedits. És evident que si la cessió de tributs de l'Estat a
les comunitats autònomes, té com a finalitat el finançament dels
serveis traspassats, aquests no poden integrar la base de càlcul
de la participació municipal en els tributs de les comunitats
autònomes.

És per això que, en el seu dia, es va crear el Fons de
Cooperació Municipal a Balears per acord del Consell de
Govern i ara ja té naturalesa de llei aprovada pel Parlament de
les Illes Balears. En últim extrem és un fons que es nodreix del
conjunt de recursos de què disposa la hisenda de la comunitat
autònoma, entre d'altres els procedents dels mecanismes
financers que conformen el sistema de finançament autonòmic.
En qualsevol cas, aquesta és una qüestió que es podria discernir
en el marc de la redacció del nou Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears.

Palma, 3 de juny de 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
FR)

A la Pregunta RGE núm. 4318/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a eines
financeres. (BOPIB núm. 88 de 27 de maig del 2005).

Els ingressos obtinguts per via d'imposts són d'una
naturalesa completament diferent als financers a què fa
referència aquesta pregunta. Els recursos de naturalesa financera
són aquells que deriven d'operacions d'endeutament amb tercers.
Aclarit aquest aspecte, cal dir que les possibles previsions que
pugui tenir el Govern de les Illes Balears d'obtenir més recursos

mitjançant altres eines financeres, no són altres que les
recollides en l'esmentat pla de sanejament.

Palma, 13 de juny del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
FS)

A la Pregunta RGE núm. 4320/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a
responsabilitats i funcions de la directora general d'IB3.
(BOPIB núm. 88 de 27 de maig del 2005).

Les responsabilitats i funcions de la directora de l'ens públic
de Ràdio i Televisió de les Illes Balears són les que estableix la
Llei 7/1985, de 22 de maig, de creació de l'ens, i la normativa
que en el seu cas la desenvolupa.

Palma, 9 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
FT)

A la Pregunta RGE núm. 4321/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a millora dels
productes d'IB3. (BOPIB núm. 88 de 27 de maig del 2005).

El Govern no ha gastat res en estudis per millorar els
productes d'IB3 ràdio i televisió.

Palma, 9 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
FU)

A la Pregunta RGE núm. 4324/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a guarderia a la
Vicepresidència. (BOPIB núm. 88 de 27 de maig del 2005).

El nombre de nins/nines als quals es donarà el servei de
guarderia és de deu nins.

Palma, 2 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
FV)

A la pregunta RGE núm. 4325/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a personal de la
guarderia de Vicepresidència (BOPIB núm. 88 de 27 de maig
de 2005).

El servei tècnic previst mitjançant contractació
administrativa de servei està previst que sigui, com a mínim, el
següent:

-1 coordinador/a, amb titulació d'educació infantil.
-1 educador/a, amb titulació de cicle superior d'educació

infantil.
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-1 auxiliar de serveis generals.

Palma, 1 de juny de 2005.
La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
FX)

A la pregunta RGE núm. 4326/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pressupost de
la guarderia de Vicepresidència (BOPIB núm. 88 de 27 de
maig de 2005).

En aquests moments s'està preparant l'expedient per a la
licitació del contracte de servei de guarderia, la despesa màxima
de la qual està prevista en la quantitat de 108.000 euros de l'1 de
setembre de 2005 fins el 31 de desembre de 2006.

Palma, 8 de juny de 2005.
La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
FY)

A la Pregunta RGE núm. 4328/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a denúncia
2410/04 a Eivissa. (BOPIB núm. 88 de 27 de maig del 2005).

Els fets originats per a aquest judici ràpid (que correspon al
Jutjat d'Instrucció núm. 3 d'Inca, no d'Eivissa) es refereixen a
una denúncia de la mare d'un alumne del CP de s'Albufera, del
Port d'Alcúdia, contra el director del colAlegi per una presumpta
falta de danys. Al judici hi va assistir l'advocada de
l'Ajuntament d'Alcúdia, sense que l'Advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears s'hi personàs en representació del
Govern.

Palma, 16 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
FZ)

A la Pregunta RGE núm. 4329/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a APPA 460/04
a Palma. (BOPIB núm. 88 de 27 de maig del 2005).

Entenent que es refereix a l'APPA 462/2004 del Jutjat
d'Instrucció núm. 8 de Palma, que és el que coneix el Govern,
l'inform el següent:

Les diligències prèvies Procediment abreujat 462/2004 tenen
el seu origen en la denúncia formulada per la denunciant en
contra del seu marit en la qual aquesta solAlicitava ordre de
protecció integral.

Amb data 9 de febrer del 2004 pel magistrat-jutge del Jutjat
d'Instrucció núm. 8 de Palma es va dictar acte de protecció
integral, del qual es va donar trasllat, entre d'altres, a
l'Advocacia de la CAIB perquè s'adoptassin altres mesures de
protecció oportunes d'acord amb el que es disposa a la Llei
27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l'ordre de protecció de

les víctimes de la violència domèstica. A aquest efecte i de
manera immediata, com és habitual en aquest tipus d'actuacions,
es va trametre l'acte a la IlAlma. Sra. Directora de l'Institut de la
Dona.

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

Ordre de Publicació
GA)

A les Preguntes RGE núm. 4390/05 a 4403/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
factures de Presidència, Vicepresidència i conselleries del
Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny del
2005).

El Govern no oculta al Parlament la informació sobre les
seves despeses i, en general, sobre la seva activitat
econòmicofinancera.

D'acord amb el que disposa la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, el Govern remet
trimestralment al Parlament la informació que s'estableix a
l'article 103.1 de l'esmentada llei. Així mateix, la Llei de la
Sindicatura de Comptes regula els mecanismes de remissió de
la informació i la documentació derivada de la funció
fiscalitzadora d'aquesta institució.

Palma, 17 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
GB)

A les Preguntes RGE núm. 4404/05 a 4417/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
factures de viatges de Presidència, Vicepresidència i
conselleries del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 89
de 3 de juny del 2005).

D'acord amb el que disposa la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, el Govern remet
trimestralment al Parlament la informació que s'estableix a
l'article 103.1 de l'esmentada llei. Així mateix, la Llei de la
Sindicatura de Comptes regula els mecanismes de remissió de
la informació i la documentació derivada de la funció
fiscalitzadora d'aquesta institució.

Palma, 17 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
GC)

A la Pregunta RGE núm. 4529/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a borsa de
treballadors interins de les empreses públiques. (BOPIB núm.
89 de 3 de juny del 2005).
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En matèria de personal el Govern de les Illes Balears i les
seves empreses públiques ajusten la seva actuació a la
normativa vigent.

Palma, 6 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
GD)

A la Pregunta RGE núm. 4530/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a contracte
irregular a l'empresa GESMA. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny
del 2005).

No.

Palma, 10 de juny del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
GE)

A la pregunta RGE núm. 4531/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a respostes a
preguntes dels diputats (BOPIB núm. 89 de 3 de juny de 2005).

El Govern de les Illes Balears coneix perfectament les
obligacions en relació a tots els articles del Reglament del
Parlament de les Illes Balears. La pregunta RGE núm. 2761/05,
a què fa referència, es va formular "d'acord amb el que preveuen
els articles 155 i següents del Reglament de la cambra", i el
Govern va respondre degudament.

Palma, 10 de juny de 2005.
La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
GF)

A les preguntes RGE núm. 4532/05 a 4535/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relatives
a diners contractats a ràdio per a la inauguració d'IB3, diners
gastats a la inauguració d'IB3 TV, diners contractats a premsa
per a la inauguració d'IB3 i diners gastats a la inauguració
d'IB3 Ràdio (BOPIB núm. 89 de 3 de juny de 2005).

Segons la informació facilitada per l'EPRTVIB, els actes
d'inauguració d'IB3 Televisió i d'IB3 Ràdio, s'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, etcètera),
per la qual cosa resulta difícil establir amb precisió el cost
detallat en conceptes de l'acte d'inauguració del dia 1 de març de
2005.

Palma, 14 de juny de 2005.
La Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
GG)

A la Pregunta RGE núm. 4536/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a DP 1340/04 a
Palma. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny del 2005).

Les diligències prèvies del procediment abreujat 1340/2004,
del Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Palma tenen el seu origen a la
denúncia formulada per la denunciant contra la seva parella per
un presumpte delicte de lesions i agressió sexual, en les quals el
Ministeri Fiscal es va interessar que es dictàs ordre de protecció.

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

Ordre de Publicació
GH)

A la Pregunta RGE núm. 4537/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a DP 2718/04 a
Palma. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny del 2005).

Els fets originats per les diligències prèvies PA 2718/2004,
del Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Palma, es refereixen a un
presumpte delicte contra el patrimoni històric, comès per un
funcionari de l'Arxiu del Regne de Mallorca.

Palma, 16 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
GI)

A la Pregunta RGE núm. 4725/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a finançament de
fundacions privades. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

No s'entén molt bé quin és el sentit de la pregunta tal i com
està formulada. No obstant això, s'informa que el Govern forma
part i colAlabora amb diverses fundacions públiques i privades
i fa front als compromisos que adquireix, ja sigui com a membre
o com a colAlaborador.

Palma, 17 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
GJ)

A la Pregunta RGE núm. 4729/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a contestar
preguntes on el títol no coincideix amb el text. (BOPIB núm. 90
de 10 de juny del 2005).

El Govern contesta les preguntes que li formulen els diputats
d'acord amb la informació de què disposa i atenent l'objecte de
la pregunta, tal com ve formulada en la seva totalitat
(identificació, referència reglamentària, títol, text, etc.). La no
coincidència entre el títol i el text d'una pregunta de vegades pot
induir a confusió o a no conèixer quin és exactament l'interès del
diputat o de la diputada.
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Palma, 28 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
GK)

A la Pregunta RGE núm. 4732/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a resposta de la
Pregunta 1487/05. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

El Govern considera que va contestar degudament la
pregunta amb solAlicitud de resposta escrita núm. 1487/05.

Palma, 28 de juny del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.
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