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Ordre de Publicació

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
1992/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a plantilla
d'IB3. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
2067/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a programes
preferits. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
2075/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a documental emès pel Canal
33. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
2074/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a creació del Consell Assessor
de RTVIB. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
2077/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a solucions als desplaçaments
de freqüències. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
2076/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cost dels adaptadors per
resintonitzar el Canal 33. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del
2005).
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Ordre de Publicació
G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
2085/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a català de Mallorca en relació
amb els eivissencs. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
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H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
2086/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius del conveni
entre RTV de les ILles Balears i diverses institucions. (BOPIB
núm. 78 d'11 de març del 2005).

propi de les Illes Balears elaborat pel COFUC. (BOPIB núm. 78
d'11 de març del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
2087/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a acord amb l'AEPAIB.
(BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).

Ordre de Publicació
L)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
2090/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa de la
programació d'IB3 Ràdio. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del
2005).
La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació
J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
2088/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura del senyal d'IB3
TV. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del 2005).

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de juny del
2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4121/05, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
pactes per aïllar els partits xenòfobs. (BOPIB núm. 87 de 20 de
maig del 2005).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 10 de març del 2005, debaté la Pregunta RGE núm.
2089/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a manual d'ús del català

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de juny del 2005, rebutjà la
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3.8. INTERPELALACIONS

Proposició no de llei RGE núm. 3455/05, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a PORN de la Serra de
Tramuntana. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del 2005).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
RGE núm. 5361/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a criteris per a la programació d'IB3.
(Mesa de 13 de juliol del 2005).
RGE núm. 5362/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a model econòmic. (Mesa de 13 de juliol
del 2005).
RGE núm. 5378/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a política educativa del Govern de les
Illes Balears. (Mesa de 13 de juliol del 2005).
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de juny del 2005, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 4152/05, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a protecció de les zones
humides. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del 2005).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla el Govern de
les Illes Balears, sobre els criteris per a la programació d'IB3.
El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla
el Govern sobre els criteris que inspiren la programació d'IB3,
els objectius que s'han fixat i els resultats que s'obtenen.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, a 6 de juliol del 2005.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
2.5. INFORMACIÓ

B)

Ordre de Publicació
A)

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla el Govern de
les Illes Balears, sobre el model econòmic.

Continuació de l'elaboració del dictamen del Projecte de
llei RGE núm. 431/05,. de coordinació de policies locals de les
Illes Balears.

El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla
el Govern sobre el model econòmic que està desenvolupant.
Palma, a 6 de juliol del 2005.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de maig del
2005, procedí a la continuació de l'elaboració del dictamen del
projecte de llei de referència, publicat al BOPIB núm. 71, de 28
de gener d'enguany.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla el Govern de
les Illes Balears, sobre la política educativa del Govern de les
Illes Balears.
Davant les iniciatives en matèria educativa impulsades pel
Govern de les Illes Balears, des del Grup Parlamentari PSM-
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Entesa Nacionalista presenta la següent interpelAlació adreçada
al conseller d'Educació i Cultura: Política educativa del Govern
de les Illes Balears.
Palma, a 11 de juliol del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 5235/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantes
places noves concertades farà el Govern de les Illes Balears
per als discapacitats físics i psíquics (I). (Mesa de 13 de juliol
del 2005).
RGE núm. 5236/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantes
places noves concertades farà el Govern de les Illes Balears
per als discapacitats físics i psíquics (II). (Mesa de 13 de juliol
del 2005).
RGE núm. 5237/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a colAlegi
públic Gaspar Sabater d'ELM a Palmanyola (I). (Mesa de 13
de juliol del 2005).
RGE núm. 5238/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a colAlegi
públic Gaspar Sabater d'ELM a Palmanyola (II). (Mesa de 13
de juliol del 2005).
RGE núm. 5239/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a colAlegi
públic Gaspar Sabater d'ELM a Palmanyola (III). (Mesa de 13
de juliol del 2005).

RGE núm. 5287/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a missió comercial a Nova York (II). (Mesa de 13 de
juliol del 2005).
RGE núm. 5288/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a missió comercial a Nova York (II). (Mesa de 13 de
juliol del 2005).
RGE núm. 5296/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a solAlicitud de subvenció de
l'Ajuntament de Binissalem. (Mesa de 13 de juliol del 2005).
RGE núm. 5306/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
places d'atenció primària. (Mesa de 13 de juliol del 2005).
RGE núm. 5307/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
i estat d'execució de les àrees d'atenció primària. (Mesa de 13
de juliol del 2005).
RGE núm. 5308/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució del programa 412B. (Mesa de 13 de juliol del
2005).
RGE núm. 5309/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució del programa 412A. (Mesa de 13 de juliol del
2005).
RGE núm. 5310/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
d'execució del programa 411B. (Mesa de 13 de juliol del
2005).
RGE núm. 5312/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Dureta. (Mesa de 13 de juliol del 2005).

RGE núm. 5240/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a factures pagades a ESTELCARS. (Mesa de 13 de juliol del
2005).

RGE núm. 5313/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 13 de juliol del 2005).

RGE núm. 5241/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions a ESTELCARS. (Mesa de 13 de juliol del 2005).

RGE núm. 5314/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Hospital de Manacor. (Mesa de 13 de juliol del
2005).

RGE núm. 5242/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adhesió del Govern als plans del Ministeri d'Educació sobre
atenció educativa preferent. (Mesa de 13 de juliol del 2005).
RGE núm. 5285/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a missió comercial a Nova York. (Mesa de 13 de juliol
del 2005).
RGE núm. 5286/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a missió comercial a Nova York. (Mesa de 13 de juliol
del 2005).

RGE núm. 5315/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Hospital de Can Misses. (Mesa de 13 de juliol
del 2005).
RGE núm. 5316/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Hospital Verge del Toro. (Mesa de 13 de juliol
del 2005).
RGE núm. 5317/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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juliol del 2005).
RGE núm. 5318/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 13 de
juliol del 2005).
RGE núm. 5320/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a despesa farmacèutica. (Mesa de 13 de juliol del
2005).
RGE núm. 5353/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a habitatge plurifamiliar al passeig Vuit
d'Agost. (Mesa de 13 de juliol del 2005).
RGE núm. 5354/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a zona de risc potencial d'inundació.
(Mesa de 13 de juliol del 2005).

Quants de diners gastarà el Govern de les Illes Balears per
a places noves concertades per als discapacitats físics i psíquics
a cada illa? Especificau-ho per Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
Palma, a 28 de juny del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa la Conselleria d'Educació i Cultura començar
l'execució dels plans d'ampliació del colAlegi públic Gaspar
Sabater?
Palma, a 28 de juny del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

RGE núm. 5355/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a pla INUNBAL. (Mesa de 13 de juliol
del 2005).
RGE núm. 5356/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a expedient immoble plurifamiliar a la
ciutat d'Eivissa. (Mesa de 13 de juliol del 2005).
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el termini previst per la Conselleria d'Educació i
Cultura per a l'execució de les obres d'ampliació del colAlegi
públic Gaspar Sabater?
Palma, a 28 de juny del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes de les places noves concertades per als discapacitats
físics i psíquics de cada illa són destinades a centres de dia? I a
centres ocupacionals? I a centres residencials? Especificau-les
per Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Palma, a 28 de juny del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin pressupost ha assignat la Conselleria d'Educació i
Cultura per a les obres d'ampliació del colAlegi públic Gaspar
Sabater?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 28 de juny del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

3734

BOPIB núm. 96 - 15 de juliol del 2005

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes i quines factures ha pagat el Govern de les Illes
Balears a l'empresa ESTELCARS des del 2003 fins a la data
d'avui? Especificau la quantia de cadascuna i el concepte.
Palma, a 27 de juny del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Pere Sampol i Mas.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines subvencions ha rebut del Govern de les Illes Balears
l'empresa ESTELCARS des del 2003 fins a la data d'avui?
Especificau la quantia de cadascuna i el concepte.
Palma, a 27 de juny del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha adherit el Govern de les Illes Balears als plans i
programes del Ministeri d'Educació: Plan de apoyo a centros de
secundaria en zonas de atención educativa preferente i
Programa de acompañamiento escolar en primaria? En quins
termes s'ha fet aquesta adhesió?
Palma, a 27 de juny del 2005.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines foren les persones que viatjaren a Nova York en la
darrera missió comercial? Especificau, en cada cas, la seva
funció.
Palma, a 30 de juny del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost total de la darrera missió comercial a
Nova York?
Palma, a 30 de juny del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al CDEIB la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost total de la darrera missió comercial a
Nova York?

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quines foren les persones que viatjaren a Nova York en la
darrera missió comercial? Especificau, en cada cas, la seva
funció.
Palma, a 30 de juny del 2005.
El diputat:

Palma, a 30 de juny del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
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D'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Cultura
de dia 16 de maig del 2005, mitjançant la qual es convoquen
ajudes destinades als ajuntaments de les Illes Balears per a la
creació, ampliació o millora d'una xarxa pública de centres
educatius adreçats als infants de 0-3 anys, per a l'any 2005
(publicada al BOIB núm. 79, de 24 de maig del 2005), quants
projectes o quantes solAlicituds de subvenció presentà
l'Ajuntament de Binissalem?
Palma, a 30 de juny del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució del capítol 6 del programa 412A
del centre de cost 57101 (serveis centrals Ibsalut) a 30 de juny
del 2005, indicant separadament cada quantitat i a què
correspon cada despesa?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 1 de juliol del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A 30 de juny, quants metges d'atenció primària s'han
incorporat amb nova plaça de les 67 previstes per a l'any 2005?
Indicau-ne el lloc de creació.
Palma, a 1 de juliol del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució del capítol 6 del programa 411B
del centre de cost 57101 (serveis centrals Ibsalut) a 30 de juny
del 2005, indicant separadament cada quantitat i a què
correspon cada despesa?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 1 de juliol del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost inicial, pressupost actual i estat
d'execució per capítols a 30 de juny del 2005 de les àrees
d'atenció primària o per defecte les àrees de salut i estan
integrades a un àrea?
Palma, a 1 de juliol del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Son Dureta, referit als mesos d'abril, maig i juny
del 2005?
Palma, a 1 de juliol del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és l'estat d'execució del capítol 6 del programa 412B
del centre de cost 57101 (serveis centrals Ibsalut) a 30 de juny
del 2005, indicant separadament cada quantitat i a què
correspon cada despesa?
Palma, a 1 de juliol del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Son Llàtzer, referit als mesos d'abril, maig i juny
del 2005?

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)

Palma, a 1 de juliol del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Manacor, referit als mesos d'abril, maig i juny del
2005?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres
concertats a Menorca, referit als mesos d'abril, maig i juny del
2005?
Palma, a 1 de juliol del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)

Palma, a 1 de juliol del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Can Misses, referit als mesos d'abril, maig i juny
del 2005?
Palma, a 1 de juliol del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital Verge del Toro, referit als mesos d'abril, maig i juny
del 2005?
Palma, a 1 de juliol del 2005.
El diputat:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres
concertats d'Eivissa, referit als mesos d'abril, maig i juny del
2005?
Palma, a 1 de juliol del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut
i de Medicina Primària de cada illa, referida a 30 de juny del
2005.
Palma, a 1 de juliol del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transport del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quina raó el Govern de les Illes Balears sotmet a
informació pública el projecte de construcció d'un habitatge
plurifamiliar al passeig Vuit d'Agost a la ciutat d'Eivissa? Quin
departament s'ocupa de la tramitació de l'expedient?

sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transport del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu la consulta de l'expedient de construcció de
l'habitatge plurifamiliar al passeig Vuit d'Agost de la ciutat
d'Eivissa no ha pogut ser realitzada a la seu de cap
administració de l'illa d'Eivissa, i s'ha hagut de fer forçosament
el desplaçament a l'illa de Mallorca?
Palma, a 4 de juliol del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

Palma, a 4 de juliol del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transport del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Coneix el Govern de les Illes Balears que la zona on és
previst l'emplaçament de l'immoble plurifamiliar (passeig Vuit
d'Agost de la ciutat d'Eivissa) és una zona d'afectació de llit (ses
Feixes, prat de ses Monges, sèquia de Can Manyà) i una zona de
risc potencial d'inundació?
Palma, a 4 de juliol del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 5232/05, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a pla d'avaluació de zones i centres amb especials
necessitats educatives, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 13 de juliol
del 2005).
RGE núm. 5261/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa al diàleg i final de la violència, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 13 de juliol del 2005).
RGE núm. 5366/05, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a pla d'actuació de la Fundació contra la violència de
gènere, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 13 de juliol del 2005).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transport del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Coneix el Govern de les Illes Balears que la zona on és
previst l'emplaçament de l'immoble plurifamiliar (passeig Vuit
d'Agost de la ciutat d'Eivissa) es troba catalogada com d'alt risc
d'inundació al Pla INUNBAL, elaborat per la Conselleria
d'Interior? Sap també que la Llei del sòl prohibeix la
qualificació de sòls urbans a les zones catalogades com d'alt risc
d'inundació?
Palma, a 4 de juliol del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

RGE núm. 5379/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a repartiment de l'1% cultural de l'Estat,
amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 13 de juliol del 2005).
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

El passat mes de febrer, el Ministeri d’Educació va aprovar
dos plans de mesures de suport per millorar el rendiment escolar
dels alumnes: “Plan de apoyo a centros de secundaria en zonas
de atención educativa preferente” i “Programa de
acompañamiento escolar en Primaria”.

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

Aquests plans, sens dubte, són d’interès per a les Illes
Balears donada la problemàtica existent d’abandonament
prematur i l’elevat índex de fracàs escolar.
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El Grup Parlamentari Socialista ja va presentar el setembre
del 2003 una proposició no de llei en el Ple de la cambra de
“creació de zones educatives d’atenció preferent” a l’objecte de
fer front a aquesta problemàtica esmentada.
Malgrat aquesta proposta va ser rebutjada per la majoria de
la cambra, en un posterior debat es va aprovar una esmena del
Grup Parlamentari Socialista que anava en el mateix sentit.
A la vista de la importància d’aquests plans del Ministeri
d’Educació, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un pla d’avaluació de zones i centres amb
especials necessitats amb la finalitat de detectar aquells que
siguin susceptibles d’acollir-se als plans del Ministeri
d’Educació de mesures de suport per millorar el rendiment
escolar dels alumnes.
Palma, a 27 de juny del 2005.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
Les eleccions del País Basc i el debat sobre política general
que ha tengut lloc en el Congrés dels Diputats, amb l’aprovació
per àmplia majoria d’una proposta de resolució a favor d’una
solució pacífica i dialogada al conflicte basc, dibuixen un nou
escenari que obre perspectives de pau i d’obertura de processos
democràtics de modificació del marc estatutari actual. La
societat basca i la societat espanyola han acumulat molt de dolar
a causa d’aquest conflicte i mereixen tots els esforços per
arribar al final de la violència. La pau, però, no es pot
aconseguir sense coratge i sense assumir algun risc. És l’hora de
mostrar aquest coratge i de fer-ho des del convenciment que la
millor manera d’honrar la memòria i el dolor de les víctimes del
terrorisme és fer els esforços perquè no hi hagi més violència.
El final d’ETA, el final de la seva existència com a
organització que practica la violència, constitueix un element
imprescindible en qualsevol solució pacífica.
Aquest final ha de permetre una discussió democràtica sobre
el futur del País Basc, sense que cap posició sigui exclosa
d’entrada i basada en els drets dels bascos de decidir sobre el
seu propi futur.
A l’àmbit estatal, cal superar la situació creada pel Pacte
Antiterrorista signat entre el PP i el PSOE, un pacte excloent,
que demonitza tota forma de nacionalisme i que resulta una
rèmora, en aquest moment, per a una solució democràtica.

És per això que el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears exigeix a ETA
l’abandonament definitiu de les armes.
2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
propostes que s’han fet des de colAlectius com Elkarri de crear
a Euskadi una Mesa per la Pau, que pugui ser l’àmbit en què
totes les forces polítiques i socials puguin dialogar sense
exclusions.
3. El Parlament de les Illes Balears demana la substitució
del Pacte Antiterrorista per un acord molt més ample en què es
trobi representat tot el ventall polític de l’Estat.
4. El Parlament de les Illes Balears reclama la derogació
d’una Llei de partits polítics que, com a llei creada ad hoc per
aconseguir la ilAlegalització d’una força política determinada, ha
revelat la seva inutilitat.
5. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la recerca
de cercar consensos el més amples possibles, en el camí de la
reforma del marc estatutari actual, que superin la lògica de les
majories per la meitat més un.
6. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
disposició del Govern espanyol a establir un diàleg amb aquells
que mostrin una voluntat inequívoca d’abandonament de les
armes, salvaguardant el principi de les decisions polítiques
corresponen als legítims representants de la ciutadania.
Palma, a 30 de juny del 2005.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.
La violència de gènere, és una de les problemàtiques més
greus que pateix la nostra societat i molt especialment la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que han vist
incrementat en un 16% l’any 2004, les denúncies per
maltractaments.
El Govern de les Illes Balears, va crear el novembre del
2004 la Fundació en contra de la violència de gènere, amb la
participació dels consells insulars i diverses empreses privades,
per tal de dur a terme actuacions dirigides a l’eradicació
d’aquesta violència.
Donat que a dia d’avui, no coneixem quin és el pla
d’actuació que es dur a terme, ni quines seran les actuacions
previstes per als mesos, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern
de les Illes Balears durant l’any 2005 no hagi elaborat cap pla
d’actuació de la Fundació en contra de la violència de gènere.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar dins el proper període, un pla
d’actuació de la Fundació en contra de la violència de gènere,
per a l’any 2006-2007, que contempli: objectius generals, pla
d’actuació, temporalització de les activitats, pressupost de les
diferents activitats i valoració de les activitats dutes a terme a la
finalització del pla.
Palma, a 1 de juliol del 2005.
La diputada:
Aina S. Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
El Govern de l’Estat destina l’1% dels doblers pressupostats
per a obres públiques a finançar obres i projectes de caràcter
cultura. Històricament, les Illes Balears han sofert una
discriminació pel que fa al repartiment d’aquest percentatge.
En el darrer repartiment, dels 17,3 milions d’euros aprovats
pel Ministeri de Foment i el de Cultura, les Illes Balears rebran
150.000 euros, el 0,8% del total, quedant novament a la cua de
les inversions a les comunitats autònomes, només per davant de
Cantàbria.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:
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estaven pendents, s'abonin directament al compte corrent de
l'Ajuntament de Camariñas, quedant únicament pendent a dia
d'avui l'ingrés a dit compte corrent de 800 euros per part de
l'Ajuntament de Marratxí.
Marratxí, 6 de juny del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 3034/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a cursos coordinats
per la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia. (BOPIB núm. 82 de 15
d'abril del 2005).
En relació amb si la Universitat té constància de quants de
cursos va coordinar la Sra. Blanca Iglesias de la Iglesia i quina
titulació se li va exigir, us comunic que, segons els nostres
arxius, la Sra. Iglesias va coordinar els anys 1992 i 1993 uns
cursos de formació en conservació del medi natural i la lluita
contra els seus agents nocius, i de formació en tècniques noves
i/o complementàries a les explotacions agropecuàries. Aquests
cursos eren fruit de dos convenis signats entre la Conselleria
d'Agricultura i Pesca del Govern balear i la UIB, dels quals us
adjunt còpia, i la Sra. Iglesias actuava en representació de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca.
Palma, 18 de maig del 2005.
El rector de la UIB:
AvelAlí Blasco.
Les còpies esmentades a la resposta queden dipositades al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a fer un repartiment més equitatiu de l’1% cultural, que tengui
en compte la demografia, les necessitats del patrimoni i la
tradicional manca d’inversions a les Illes Balears per aquest
concepte.
Palma, a 11 de juliol del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 756/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a abonament de les
colAleccions de serigrafies. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).
Tal i com ja es va respondre a la pregunta parlamentària
RGEP núm. 6323/05, la Conselleria d'Interior ha dut a terme
diverses gestions per tal que els diners que per aquest concepte

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 3972/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
solAlicitud de subvenció de l'Ajuntament de Santa Margalida.
(BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).
L'Ajuntament de Santa Margalida 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.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 5160/05, d'educació i formació permanent de
persones adultes de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
13 de juliol del 2005, atesos els escrits RGE núm. 5233/05 i
5360/05, presentats pels grups parlamentaris Socialista i PSMEntesa Nacionalista, respectivament, i conformement amb
l'establert a l'article 93 del Reglament de la Cambra, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
de referència, publicat al BOPIB núm. 94, d'1 de juliol
d'enguany, fins al proper dia 19 de setembre.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió no permanent de Salut RGE núm. 4150/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
13 de juliol del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
5264/05, presentat pel diputat Hble. Sr. Miquel Ramon i Juan,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, i acceptà
la retirada de la pregunta de referència, relativa a informació
d'activitats de la Conselleria de Salut i Consum, publicada al
BOPIB núm. 87, de 20 de maig d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Retirada de la Proposició no de llei davant el Ple RGE
núm. 102/05 i de la Proposició no de llei davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports RGE núm. 4574/05.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei davant el Ple RGE
núm. 6663/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
13 de juliol del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
5262/05, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, i acceptà la retirada de la proposició no de llei de
referència, relativa a reprovació del conseller d'Educació i
Cultura, publicada al BOPIB núm. 60, de 29 d'octubre del 2004.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
13 de juliol del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
5346/05, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i acceptà la retirada de les proposicions no de llei
de referència, relatives a suport al Pla Ibarretxe i a homologació
del nivell C de català, publicades als BOPIB núm. 69, de 14 de
gener, i 90, de 10 de juny d'enguany, respectivament.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Proposició no de llei davant el Ple RGE
núm. 472/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
13 de juliol del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
5263/05, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, i acceptà la retirada de la proposició no de llei de
referència, relativa a creació de l'agència de seguretat
alimentària, publicada al BOPIB núm. 71, de 28 de gener
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió no permanent de Salut per a les preguntes
amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 2130/05,
2131/05, 2263/05 a 2274/05, 2280/05, 2281/05, 2283/05 i
3291/05.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
13 de juliol del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
5305/05, presentat pel diputat Hble. Sr. Miquel Gascón i Mir,
del Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb
l'establert per l'article 160.2 del Reglament de la Cambra,
acordà que les preguntes relacionades a continuació es
tramitassin com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió no permanent de Salut:
•

RGE núm. 2130/05, relativa a subvencions per a la
investigació científica en matèria sanitària (BOPIB núm. 78,
d'11 de març d'enguany).

•

RGE núm. 2131/05, relativa a mitjans de comunicació social
que optaren a subvencions (BOPIB núm. 78, d'11 de març
d'enguany).

BOPIB núm. 96 - 15 de juliol del 2005

•

RGE núm. 2263/05, relativa a places de metge de família
(BOPIB núm. 79, de 18 de març d'enguany).

•

RGE núm. 2264/05, relativa a places d'infermera (BOPIB
núm. 79, de 18 de març d'enguany).

•

RGE núm. 2265/05, relativa a places de personal auxiliar
administratiu (BOPIB núm. 79, de 18 de març d'enguany).

•

RGE núm. 2266/05, relativa a places de personal auxiliar
administratiu (BOPIB núm. 79, de 18 de març d'enguany).

•

RGE núm. 2267/05, relativa a places de personal auxiliar
administratiu (BOPIB núm. 79, de 18 de març d'enguany).

•

RGE núm. 2268/05, relativa a places de metge de família
(BOPIB núm. 79, de 18 de març d'enguany).

•

RGE núm. 2269/05, relativa a places de metge de família
(BOPIB núm. 79, de 18 de març d'enguany).

•

RGE núm. 2270/05, relativa a places d'infermera (BOPIB
núm. 79, de 18 de març d'enguany).

•

RGE núm. 2271/05, relativa a places d'infermera (BOPIB
núm. 79, de 18 de març d'enguany).

•

RGE núm. 2272/05, relativa a places de psiquiatria (BOPIB
núm. 79, de 18 de març d'enguany).

•

RGE núm. 2273/05, relativa a places de psiquiatria (BOPIB
núm. 79, de 18 de març d'enguany).

•

RGE núm. 2274/05, relativa a places de psiquiatria (BOPIB
núm. 79, de 18 de març d'enguany).

•

RGE núm. 2280/05, relativa a concert Creu Roja (BOPIB
núm. 79, de 18 de març d'enguany).

•

RGE núm. 2281/05, relativa a concert Sant Joan de Déu
(BOPIB núm. 79, de 18 de març d'enguany).

•

RGE núm. 2283/05, relativa a cost dels concerts (BOPIB
núm. 79, de 18 de març d'enguany).

•

RGE núm. 3291/05, relativa a infraestructures sanitàries
iniciades l'any 2005 (BOPIB núm. 83, de 22 d'abril
d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)

Manteniment de la InterpelAlació RGE núm. 1109/05, per al
proper període de sessions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
13 de juliol del 2005, atès l'escrit RGE núm. 5347/05, presentat
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, conformement
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amb l'establert a l'article 151.3 del Reglament de la Cambra, es
donà per assabentada del manteniment per al proper període de
sessions de la interpelAlació de referència, relativa a
infraestructures hospitalàries del Govern de les Illes Balears,
publicada al BOPIB núm. 73, d'11 de febrer d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Nova composició de la Junta de Personal del Parlament de
les Illes Balears, com a conseqüència de les eleccions sindicals
del proppassat 23 de juny.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juliol del 2005, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
5293/05, presentat pel president en funcions de la Mesa
Electoral Coordinadora, mitjançant el qual comunica la nova
composició de la Junta de Personal del Parlament, com a
conseqüència de les eleccions sindicals de dia 23 de juny
d'enguany. La composició n'és la següent:
1. Sr. Jaume Cantallops i Nicolau (UGT)
2. Sr. Jaume Riera i Pou (UGT)
3. Sr. Ricardo Thomàs i Cirer (UGT)
4. Sr. Antoni Costa i Soler (UGT)
5. Sr. Miquel Tous i Giscafré (STEI-I)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juliol.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les Illes
Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual, adscrites
al servei dels grups parlamentaris i dels membres de la Mesa de
la Cambra.
B. El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, mitjançant
escrit RGE núm. 5193/05, de 27 de juny del 2005, solAlicita la
substitució de Maria Teresa Martínez Marcús pel Sr. Miquel A.
Contreras Ramis, mentre duri la baixa per maternitat de la
primera.
C. Aquesta plaça restarà vacant durant la baixa de maternitat.
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En ús de les facultats previstes a l'article 5 de l'Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, i tot d'acord amb
l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 28 de juny del 2005.
RESOLC:
1. Nomenar el Sr. Miquel A. Contreras Ramis com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat (grup
C), adscrit al servei del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, amb efectes econòmics i administratius des del dia
8 de juliol del 2005, durant la baixa per maternitat de la Sra.
Maria Teresa Martínez Marcús.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que es produirà el cessament d'aquest quan la Sra. Maria
Teresa Martínez Marcús es reincorpori al seu lloc de feina,
després de la seva baixa per maternitat de 18 setmanes a
comptar des del dia 7 de juliol del 2005.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra en el
termini d'un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d'acord amb el que es disposa als articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d'acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors des de la data de
notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 8 de juliol del 2005.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 95.
- Pàg. 3679, 3696 i 3697. Apartats AS)-AX)
On diu: ..., relativa a inversions de l'IBAEN ...
Ha de dir: ..., relativa a inversions de l'IBASAN ...
- Pàg. 3682 i 3707. Apartat DF)
On diu: ..., relativa a incentius per a les associacions.
Ha de dir: ..., relativa a despeses als ports durant el 2004.
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