BUTLLETÍ OFICIAL
del
PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
D.L.M.558-1983

Fq.Con.núm. 33/28

16 de setembre del 2005

VI legislatura

Núm. 101

SUMARI
3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.4. COMUNICACIONS DEL GOVERN DAVANT PLE
A) Comunicació per tal d'explicar el contingut i els resultats de la Conferència de presidents de comunitats autònomes i adoptar els
acords corresponents (RGE núm. 6427/05).
3919

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 6328/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a targeta verda.
3920
B) RGE núm. 6337/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a guia de l'Arxiu de Menorca.
3920
C) RGE núm. 6338/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a local de l'Arxiu de Menorca.
3920
D) RGE núm. 6339/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a nou local de l'Arxiu de Menorca.
3920
E) RGE núm. 6340/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a personal adscrit a l'Arxiu de Menorca.
3921
F) RGE núm. 6368/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dates d'inici i acabament
de diversos projectes.
3921
G) RGE núm. 6369/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a redacció del pla d'usos
per al port o la badia de Sant Antoni (I).
3921
H) RGE núm. 6370/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a redacció del pla d'usos
per al port o la badia de Sant Antoni (II).
3921

3914

BOPIB núm. 101 - 16 de setembre del 2005

I) RGE núm. 6371/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla director dels ports
de competència autonòmica (I).
3921
J) RGE núm. 6372/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla director dels ports
de competència autonòmica (II).
3921
K) RGE núm. 6373/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partida pressupostària
a la qual s'imputarà la despesa per a la carretera PMV-812.2.
3921
L) RGE núm. 6374/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques de
formació del personal investigador.
3922
M) RGE núm. 6375/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a percentatge
del PIB dedicat a I+D+I.
3922
N) RGE núm. 6376/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
empreses al Parcbit (I).
3922
O) RGE núm. 6377/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
empreses al Parcbit (II).
3922
P) RGE núm. 6378/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a apagada
elèctrica a Eivissa i Formentera.
3922
Q) RGE núm. 6379/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre hípic de
l'Agrupació Cavallista de ses Salines (I).
3922
R) RGE núm. 6380/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre hípic de
l'Agrupació Cavallista de ses Salines (II).
3922
S) RGE núm. 6381/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre hípic de
l'Agrupació Cavallista de ses Salines (III).
3923
T) RGE núm. 6382/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre hípic de
l'Agrupació Cavallista de ses Salines (V).
3923
U) RGE núm. 6383/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificats de
l'Hospital General de Menorca.
3923

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 6419/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de les infraestructures i dels equipaments educatius.
3924
B) RGE núm. 6420/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del nou
curs escolar.
3924
C) RGE núm. 6421/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fundació
Turística de Menorca.
3924
D) RGE núm. 6423/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb
el producte turístic tot inclòs.
3924
E) RGE núm. 6424/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions de
divulgació en relació amb la Llei 4/2005, de drogodependències i altres addiccions.
3924
F) RGE núm. 6426/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
objectius del Pla de la immigració de les Illes Balears.
3924
G) RGE núm. 6431/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regeneració
democràtica (I).
3924
H) RGE núm. 6432/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regeneració
democràtica (II).
3924

BOPIB núm. 101 - 16 de setembre del 2005

3915

I) RGE núm. 6433/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regeneració
democràtica (III).
3925
J) RGE núm. 6435/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
curs escolar 2005-2006.
3925
K) RGE núm. 6458/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a estació provisional del tren.
3925

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6327/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a domini públic d'ús públic marítimoterrestre.
3925
B) RGE núm. 6351/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reordenació del port de Sant Antoni de Portmany.

3926

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A les preguntes RGE núm. 6871/04 i 6872/04, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relatives a
declaració de zona de gran afluència turística per a la propera temporada i a criteris per a la declaració de zona de gran afluència turística.
3926
B) A la pregunta RGE núm. 1088/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a retribució dels professionals
de pediatria de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
3926
C) A la pregunta RGE núm. 1100/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a accés al museu monogràfic
del Puig dels Molins d'Eivissa.
3926
D) A la pregunta RGE núm. 1101/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a avantatges o descomptes
a Menorca i a les Pitiüses de la Targeta Verda.
3926
E) A les preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir RGE núm. 1292/05 a 1296/05, relatives a intervencions
als hospitals Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm. 1306/05 a 1310/05, relatives a llista d'espera
als hospitals Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm. 1311/05 a 1315/05, relatives a exclusions de
llista d'espera als hospitals Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm. 1316/05 a 1320/05, relatives a
llista d'espera quirúrgica; RGE núm. 1321/05 a 1325/05, relatives a llista d'espera a consulta; i RGE núm. 1326/05 a 1330/05, relatives
a llista d'espera de proves quirúrgiques.
3927
F) A la pregunta RGE núm. 1879/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a contractes de treball de
la direcció territorial d'IB3 a Eivissa.
3927
G) A la pregunta RGE núm. 1880/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a contractes de treball de
la direcció territorial d'IB3 a Menorca.
3927
H) A la pregunta RGE núm. 1882/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a directora territorial d'IB3
a Eivissa.
3927
I) A la pregunta RGE núm. 1884/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a subcontractació de personal
d'IB3.
3927
J) A la pregunta RGE núm. 2125/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a deute consignat per
demanar autorització d'endeutament.
3927
K) A la pregunta RGE núm. 2130/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a subvencions per a la
investigació científica en matèria sanitària.
3928
L) A la pregunta RGE núm. 2131/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a mitjans de comunicació social
que optaren a subvencions.
3928
M) A la pregunta RGE núm. 2147/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a mostra de races
autòctones.
3928
N) A les preguntes RGE núm. 2172/05, 2168/05 i 2169/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relatives
a informe tècnic que avala la concessió de llicència de Mercadona, a concessió de llicència a un supermercat i a reformes al mercat del
Camp Rodó.
3928

3916

BOPIB núm. 101 - 16 de setembre del 2005

O) A la pregunta RGE núm. 2263/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de metge de família.
3928
P) A la pregunta RGE núm. 2264/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places d'infermeres.
3928
Q) A la pregunta RGE núm. 2265/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de personal auxiliar
administratiu.
3929
R) A la pregunta RGE núm. 2266/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de personal auxiliar
administratiu.
3929
S) A la pregunta RGE núm. 2267/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de personal auxiliar
administratiu.
3929
T) A la pregunta RGE núm. 2268/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de metge de família.
3929
U) A la pregunta RGE núm. 2269/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de metge de família.
3929
V) A la pregunta RGE núm. 2270/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places d'infermeres.
3929
X) A la pregunta RGE núm. 2271/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places d'infermeres.
3930
Y) A la pregunta RGE núm. 2272/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de psiquiatria.
3930
Z) A la pregunta RGE núm. 2273/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de psiquiatria.
3930
AA) A la pregunta RGE núm. 2274/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de psiquiatria.
3930
AB) A la pregunta RGE núm. 2276/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llits a Son Llàtzer.
3930
AC) A la pregunta RGE núm. 2280/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a concert amb la Creu Roja.
3930
AD) A la pregunta RGE núm. 2281/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a concert amb Sant Joan de
Déu.
3930
AE) A la pregunta RGE núm. 2283/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a cost de concerts.
3931
AF) A la pregunta RGE núm. 2284/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places al psicogeriàtric.
3931
AG) A la pregunta RGE núm. 2289/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places d'integració.
3931
AH) A la pregunta RGE núm. 2376/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a dèficit
d'explotació de Costa Nord.
3931
AI) A la pregunta RGE núm. 2565/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a professionals de la
unitat de psiquiatria de l'Hospital d'Inca.
3931
AJ) A les preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir RGE núm. 2853/05 i 2854/05, relatives a consultes i/o
intervencions a l'Hospital de Son Dureta i a consultes i intervencions fora de centre; RGE núm. 2855/05 a 2859/05, relatives a
intervencions als hospitals Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm. 2869/05 a 2873/05, relatives a
llista d'espera als hospitals Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm. 2874/05 a 2878/05, relatives a
exclusions de llista d'espera als hospitals Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm. 2879/05 a 2883/05,

BOPIB núm. 101 - 16 de setembre del 2005

3917

relatives a llista d'espera quirúrgica; RGE núm. 2884/05 a 2888/05, relatives a llista d'espera a consulta; i RGE núm. 2889/05 a 2893/05,
relatives a llista d'espera a proves quirúrgiques.
3931
AK) A la pregunta RGE núm. 3291/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a infraestructures sanitàries
iniciades l'any 2005.
3931
AL) A la pregunta RGE núm. 3828/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a transferència de sanitat.
3932
AM) A la pregunta RGE núm. 4657/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a decisions laborals de
les empreses subcontractades per l'ens IB3.
3932
AN) A les preguntes RGE núm. 4946/05, 4947/05 i 4948/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives
a compatibilitat de càrrecs a Mallorca, compatibilitat de càrrecs a Eivissa i Formentera, i a compatibilitat de càrrecs a Menorca.
3933
AO) A la pregunta RGE núm. 2149/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competències de Justícia.
3933
AP) A la pregunta RGE núm. 5178/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a índexs d'audiència no
fiables.
3933
AQ) A la pregunta RGE núm. 5545/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a projectes d'innovació.
3933
AR) A la pregunta RGE núm. 5548/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a nous reguius durant
el 2005.
3934
AS) A la pregunta RGE núm. 5549/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a nous reguius durant
el 2004.
3934
AT) A la pregunta RGE núm. 5603/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a enfonsament de la fragata
Baleares.
3935
AU) A la pregunta RGE núm. 5692/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost de la
retransmissió de Sant Joan per IB3.
3935
AV) A la pregunta RGE núm. 5693/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a desplaçament de
mitjans tècnics d'IB3 a Menorca.
3935
AX) A la pregunta RGE núm. 5694/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a mitjans externs
per a IB3 a Ciutadella.
3935
AY) A la pregunta RGE núm. 5695/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a entrevista al
jugador de bàsquet Paco Vázquez (I).
3936
AZ) A la pregunta RGE núm. 5696/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a entrevista al jugador
de bàsquet Paco Vázquez (II).
3936
BA) A la pregunta RGE núm. 5697/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a entrevista al jugador
de bàsquet Paco Vázquez (III).
3936
BB) A la pregunta RGE núm. 5707/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajuts a l'agricultura
a Menorca.
3936
BC) A la pregunta RGE núm. 5708/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajuts a la
ramaderia a Menorca.
3936
BD) A la pregunta RGE núm. 5709/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajuts al
desenvolupament rural a Menorca.
3937
BE) A la pregunta RGE núm. 5710/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajuts a la
comercialització agrària a Menorca.
3937

3918

BOPIB núm. 101 - 16 de setembre del 2005

BF) A la pregunta RGE núm. 5711/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajuts a les
subvencions per combatre la llengua blava a Menorca.
3937
BG) A les preguntes RGE núm. 5768/05 i 5769/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relatives a consultores
contractades el 2004 i a consultores contractades el 2005.
3937

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 5378/05.

3938

4. INFORMACIONS
A) Bases de la convocatòria per al proveïment de determinats llocs de feina vacants a la Relació de Llocs de Feina de la Cambra,
mitjançant concurs de mèrits.
3938

5. CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 100.

3942

BOPIB núm. 101 - 16 de setembre del 2005

3919

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació

3.4. COMUNICACIONS DEL GOVERN
DAVANT PLE

RGE núm. 6328/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a targeta verda. (Mesa de 14 de
setembre del 2005).

Ordre de Publicació
Comunicació per tal d'explicar el contingut i els resultats
de la Conferència de presidents de comunitats autònomes i
adoptar els acords corresponents (RGE núm. 6427/05).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
14 de setembre del 2005, conformement amb l'establert pels
articles 170 i 171 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 6427/05, presentat pel Govern de les Illes
Balears, com a comunicació per tal d'explicar el contingut i els
resultats de la Conferència de presidents de comunitats
autònomes i adoptar els acords corresponents, i, sotmesa la
comunicació de referència a la Junta de Portaveus del mateix
dia, acordà de tramitar-la davant el Ple.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
"El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
30 de novembre del 2004, com a conseqüència del debat de la
Moció RGE núm. 7402/04, va adoptar, entre d'altres, l'acord
següent:

RGE núm. 6337/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a guia de l'Arxiu de Menorca. (Mesa de
14 de setembre del 2005).
RGE núm. 6338/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a local de l'Arxiu de Menorca. (Mesa de
14 de setembre del 2005).
RGE núm. 6339/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou local de l'Arxiu de Menorca.
(Mesa de 14 de setembre del 2005).
RGE núm. 6340/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a personal adscrit a l'Arxiu de Menorca.
(Mesa de 14 de setembre del 2005).
RGE núm. 6368/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dates d'inici
i acabament de diversos projectes. (Mesa de 14 de setembre
del 2005).

"2. El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern de les Illes Balears a establir mecanismes de consulta
entre tots els grups parlamentaris per tal que:

RGE núm. 6369/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a redacció del
pla d'usos per al port o la badia de Sant Antoni (I). (Mesa de
14 de setembre del 2005).

a) Prèviament a cada reunió de presidents de comunitats
autònomes s'escolti els portaveus dels grups parlamentaris.
b) Un cop celebrada la reunió, el president del Govern
compareixi a la seu parlamentària per explicar-ne els resultats.

RGE núm. 6370/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a redacció del
pla d'usos per al port o la badia de Sant Antoni (II). (Mesa de
14 de setembre del 2005).

El passat dissabte dia 10 de setembre es va celebrar, a la seu
del Senat, la conferència de presidents de comunitats autònomes
per tractar una proposta de finançament de la Sanitat, havent
mantingut prèviament aquest president un encontre amb els
portaveus dels grups parlamentaris i havent-los informat
posteriorment del contingut de la reunió esmentada.

RGE núm. 6371/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla director
dels ports de competència autonòmica (I). (Mesa de 14 de
setembre del 2005).

Per això, d'acord amb el que preveu l'article 170 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, li deman que, a
l'ordre del dia de la propera sessió plenària que se celebri,
s'inclogui el debat d'una comunicació del Govern per tal
d'explicar el contingut i els resultats de la conferència de
presidents de comunitats autònomes i adoptar els acords
corresponents.
Palma, 13 de setembre del 2005.
El president del Govern de les Illes Balears:
Jaume Matas i Palou.
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

RGE núm. 6372/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla director
dels ports de competència autonòmica (II). (Mesa de 14 de
setembre del 2005).
RGE núm. 6373/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partida
pressupostària a la qual s'imputarà la despesa per a la
carretera PMV-812.2. (Mesa de 14 de setembre del 2005).
RGE núm. 6374/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a beques de formació del personal investigador. (Mesa de 14
de setembre del 2005).
RGE núm. 6375/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
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a percentatge del PIB dedicat a I+D+I. (Mesa de 14 de
setembre del 2005).

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

RGE núm. 6376/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a noves empreses al Parcbit (I). (Mesa de 14 de setembre 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 a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

RGE núm. 6377/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a noves empreses al Parcbit (II). (Mesa de 14 de setembre del
2005).
RGE núm. 6378/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a apagada elèctrica a Eivissa i Formentera. (Mesa de 14 de
setembre del 2005).
RGE núm. 6379/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
hípic de l'Agrupació Cavallista de ses Salines (I). (Mesa de 14
de setembre del 2005).
RGE núm. 6380/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
hípic de l'Agrupació Cavallista de ses Salines (II). (Mesa de 14
de setembre del 2005).

Es té previst publicat una guia sobre l'Arxiu de Menorca?
Palma, a 6 de setembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Es disposa d'algun informe tècnic de l'estat del local de
l'Arxiu de Menorca?
Palma, a 6 de setembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

RGE núm. 6381/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
hípic de l'Agrupació Cavallista de ses Salines (III). (Mesa de
14 de setembre del 2005).
RGE núm. 6382/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
hípic de l'Agrupació Cavallista de ses Salines (V). (Mesa de 14
de setembre del 2005).
RGE núm. 6383/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificats
de l'Hospital General de Menorca. (Mesa de 14 de setembre
del 2005).
Palma, a 14 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Es té previst habilitar un nou local per a l'Arxiu de Menorca?
En cas afirmatiu, en quin moment del procés es troba aquesta
previsió?
Palma, a 6 de setembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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

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

Quantes targetes verdes s'han venut fins a dia d'avui des de
la posada en marxa del projecte? Quants de punts de venda hi
ha? Quant s'ha recaptat? Especificau-ho per mesos.
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Es preveu augmentar el personal adscrit a l'Arxiu de
Menorca?
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Eduard Riudavets i Florit.
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En el cas que es redactés en el seu moment l'esmentat pla,
quines són les dates de la seva aprovació i de la informació
pública?
Palma, a 6 de setembre del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les dates d'inici i d'acabament, si s'escau, dels
projectes següents:
• Projecte d'acabament del Moll de Ribera i condicionament
de l'espigó i de les explanades contigües al port de Sant
Antoni de Portmany.
• Projecte i obres de passarelAles adossades al moll comercial
i dic al port de Sant Antoni de Portmany.
• Projecte i obra d'una estació marítima a Sant Antoni de
Portmany.
• Nova caseta per a reparació de xarxes al moll de pesta al
port de Sant Antoni de Portmany.
Palma, a 6 de setembre del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Algun dels ports de competència autonòmica que figuren a
l'annex de la Llei de ports de les Illes Balears té pla director?
Palma, a 6 de setembre del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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

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.
A qui es va contractar per a la redacció d'un pla d'usos, de
conformitat amb l'article 15 de la Llei 27/92, de 24 de
novembre, de ports i marina mercant, per al port o la badia de
Sant Antoni de Portmany, resultat del procés de contractació
d'una assistència tècnica a aquest efecte iniciat el mes d'octubre
del 2003?

Quina és la previsió o la programació de la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports per a la redacció i
l'aprovació dels plans directors dels ports de les Illes Balears?
Palma, a 6 de setembre del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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

Palma, a 6 de setembre del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.
L'empresa contractada per a la redacció d'un pla d'usos, de
conformitat amb l'article 15 de la Llei 27/92, de 24 de
novembre, de ports i marina mercant, per al port o la badia de
Sant Antoni de Portmany, va arribar a redactar algun pla d'usos
del port o de la badia de Sant Antoni de Portmany?

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 quina partida pressupostària té previst el Govern de les
Illes Balears imputar la despesa de 450.759 euros corresponent
a la retribució fixa del primer any de la concessió d'obra pública
per al condicionament, la construcció i l'explotació de la
carretera PM-812.2 entre Sant Rafel i la C-733 (Santa Eulària)?
Palma, a 6 de setembre del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de beques de formació de personal
investigador concedides els anys 2003 i 2004 pel Govern de les
Illes Balears?

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines han estat les causes de l'apagada elèctrica soferta a
Eivissa i Formentera l'1 de setembre del 2005?
Palma, a 6 de setembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

Palma, a 6 de setembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

Q)

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

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 percentatge sobre el producte interior brut
destinat a I+D+I a la comunitat de les Illes Balears els anys
2003 i 2004?

El suposat centre hípic de l'Agrupació Cavallista de ses
Salines, situat al polígon 9, parcelAla 21, del terme municipal de
ses Salines, està inscrit a la data d'aquesta pregunta en el
Registre de Nuclis zoològics de les Illes Balears?

Palma, a 6 de setembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

Palma, a 6 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'empreses noves que han iniciat la seva
activitat al Parcbit durant l'any 2003?
Palma, a 6 de setembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El suposat centre hípic de l'Agrupació Cavallista de ses
Salines, situat al polígon 9, parcelAla 21, del terme municipal de
ses Salines, compleix l'establert a la Llei 1/1992 i al Decret
56/1994 de 13 de maig?
Palma, a 6 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'empreses noves que han iniciat la seva
activitat al Parcbit durant l'any 2004?
Palma, a 6 de setembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En cas que el suposat centre hípic de l'Agrupació Cavallista
de ses Salines, situat al polígon 9, parcelAla 21, del terme
municipal de ses Salines, no estigui inscrit en el Registre de
Nuclis zoològics de les Illes Balears ni compleixi l'establert a la
Llei 1/1992 i al Decret 56/1994 de 13 de maig, pot estar en
funcionament?
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Palma, a 6 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha pres la Conselleria d'Agricultura i Pesca alguna mesura
en el cas que el suposat centre hípic de l'Agrupació Cavallista
de ses Salines, situat al polígon 9, parcelAla 21, del terme
municipal de ses Salines, no estigui inscrit en el Registre de
Nuclis zoològics de les Illes Balears ni compleixi l'establert a la
Llei 1/1992?
Palma, a 6 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En què consisteixen els modificats 1, 2 i 3 de l'Hospital
General de Menorca? Quin ha estat el cost de cadascun? A qui
s'ha adjudicat?
Palma, a 6 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
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relació amb el producte turístic tot inclòs. (Mesa de 14 de
setembre del 2005).
RGE núm. 6424/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions de divulgació en relació amb la Llei 4/2005, de
drogodependències i altres addiccions. (Mesa de 14 de
setembre del 2005).
RGE núm. 6426/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a objectius del Pla de la immigració de les Illes
Balears. (Mesa de 14 de setembre del 2005).
RGE núm. 6431/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
regeneració democràtica (I). (Mesa de 14 de setembre del
2005).
RGE núm. 6432/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a regeneració democràtica (II). (Mesa de 14 de setembre del
2005).
RGE núm. 6433/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a regeneració democràtica (III). (Mesa de 14 de setembre del
2005).
RGE núm. 6435/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a curs escolar 2005-2006. (Mesa de 14 de setembre
del 2005).
RGE núm. 6458/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a estació provisional del tren. (Mesa de
14 de setembre del 2005).
Palma, a 14 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Ordre de Publicació
RGE núm. 6419/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació de les infraestructures i dels equipaments
educatius. (Mesa de 14 de setembre del 2005).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació es troben les infraestructures i els
equipaments educatius davant l'inici del nou curs escolar?

RGE núm. 6420/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici
del nou curs escolar. (Mesa de 14 de setembre del 2005).
RGE núm. 6421/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fundació Turística de Menorca. (Mesa de 14 de setembre del
2005).

Palma, a 13 de setembre del 2005.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

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

RGE núm. 6423/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en

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

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el conseller d'Educació i Cultura en
relació amb l'inici del nou curs escolar?

Quins són els principals objectius que es persegueixen a la
posada en funcionament del Pla de la Immigració de les Illes
Balears per part de la Conselleria de Presidència i Esports?

Palma, a 13 de setembre del 2005.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

Palma, a 13 de setembre del 2005.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 oral davant Ple.
Quins resultats espera obtenir el conseller de Turisme amb
la creació i la posada en marxa de la Fundació Turística de
Menorca?
Palma, a 13 de setembre del 2005.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Ha reprovat o recriminat el Molt Hble. Sr. President del
Govern de les Illes Balears els quatre consellers implicats a
l'escàndol de la legalització de l'habitatge d'un militant del Partit
Popular, concretament el batlle de ses Salines?
Palma, a 14 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions du a terme la Conselleria de Turisme en
relació amb el producte turístic denominat tot inclòs?
Palma, a 13 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com valora el Molt Hble. Sr. President del Govern de les
Illes Balears el deteriorament de l'obligada credibilitat pública
de deu batlles del Partit Popular i quatre consellers del seu
govern arran de l'anomenat cas de ses Salines?
Palma, a 14 de setembre del 2005.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines són les accions de divulgació de la Llei 4/2005, de
drogodependències i altres addiccions, que du a terme la
Conselleria de Salut i Consum en matèria de tabaquisme?
Palma, a 13 de setembre del 2005.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina opinió li mereix al Molt Hble. Sr. President del
Govern de les Illes Balears que a Calvià s'incompleixi el pacte
antitransfuguisme signat l'any 1998 per tots els partits polítics
i el Govern de l'Estat?
Palma, a 14 de setembre del 2005.
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La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com valora el Govern l'inici del curs escolar 2005-2006?
Palma, a 14 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera el Govern de les Illes Balears que les condicions
de l'estació provisional de Jacint Verdaguer són les òptimes per
donar servei de qualitat als usuaris del tren mentre durin les
obres de soterrament de les vies?
Palma, a 13 de setembre del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
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no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
El gaudi dels béns de domini públic d'ús públic
marítimoterrestre és un dret ciutadà garantit per l'ordenament
jurídic. Això no obstant, la pressió creixent per preservar la
privacitat de tots els espais suscita traves en l'exercici d'aquest
dret.
En concret, a la zona de domini públic marítimoterrestre
sovint entren en conflicte l'apropiament privat i el dret a l'ús
públic, amb la peculiaritat que les persones o les corporacions
afectades solen disposar de poderosos recursos i influències. El
resultat és que la volta a les Illes Balears pel litoral troba
obstacles que desafien la legalitat vigent.
Per altra banda, el Govern de les Illes Balears no ha elaborat
plans d'ordenació del litoral. És més, el conseller de Medi
Ambient i fins i tot el president de les Illes Balears no s'han
limitat a rentar-se les mans davant les denúncies i els conflictes
suscitats, sinó que han pres partit justificant obertament
l'incompliment de la Llei de costes.
És per tot això, doncs, que el Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient del Govern de l'Estat a prendre les mesures
escaients per garantir el dret d'accés i de pas per les zones de
domini públic marítimoterrestre de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar els plans d'ordenació del litoral
necessaris per garantir el lliure accés a les zones demanials i el
dret d'ús públic.
Palma, a 1 de setembre del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 6327/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a domini públic d'ús públic
marítimoterrestre, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 14 de setembre del
2005).
RGE núm. 6351/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reordenació del port de Sant Antoni de Portmany,
amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 14 de setembre del 2005).
Palma, a 14 de setembre 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 PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.
De tots és conegut el difícil i complicat moment pel qual
passen alguns ports de la comunitat. Entre aquests ports es troba
el de Sant Antoni de Portmany, situat en ple nucli urbà i on es
desenvolupa una important activitat turística durant la
temporada d'estiu, activitat que ha de compaginar amb la
comercial, l'esportiva i la d'esbarjo.
És precisament el notable increment de l'activitat comercial
en els últims anys i la necessària convivència amb les altres
activitats el que ha provocat un augment del grau de perillositat
en aquest port.
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Tot això fa necessari i urgent un pla de reordenació d'usos
i serveis, tant en la mar com a terra.
És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar un pla de reordenació d'usos i serveis per
al port de Sant Antoni de Portmany, abans del 30 de novembre
del 2005.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en els pressuposts de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2006, figurin partides
específiques per començar a finançar les inversions necessàries,
resultants del pla citat en el punt anterior.
Palma, a 7 de setembre del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 1100/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a accés al museu
monogràfic del Puig dels Molins d'Eivissa. (BOPIB núm. 73
d'11 de febrer del 2005).
El museu del Puig dels Molins d'Eivissa s'estudia com a
possible oferta dins el contingut de la Targeta Verda.
Palma, 27 de juliol del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
A la pregunta RGE núm. 1101/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a avantatges o
descomptes a Menorca i a les Pitiüses de la Targeta Verda.
(BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).
Us tramet, adjunt, el llistat d'avantatges concrets pel que a fa
a l'accés a centres culturals i a espais naturals protegits o als
descomptes en el transport públic que tindran els visitants de
Menorca i de les Pitiüses que comprin la Targeta Verda.

A)
A les preguntes RGE núm. 6871/04 i 6872/04, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relatives
a declaració de zona de gran afluència turística per a la
propera temporada i a criteris per a la declaració de zona de
gran afluència turística. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del
2004).
A la darrera reunió del Consell Assessor de Comerç de les
Illes Balears, es va acordar constituir una comissió per estudiar
la possible implantació de criteris per definir una zona com a
turística. La conselleria actuarà en un futur segons les
conclusions a què arribi aquesta comissió

Palma, 27 de juliol del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
E)

Palma, 31 d'agost del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 1088/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a retribució dels
professionals de pediatria de l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).
Els pagaments realitzats al personal facultatiu de l'àrea de
salut d'Eivissa i Formentera han estat els corresponents a la
partida del capítol 1 en virtut del seu tipus de contracte i de les
guàrdies i/o atenció continuada que hagin pogut realitzar. En el
mes d'abril del 2004 s'han compensant econòmicament dos
professionals de pediatria del programa 411C011, subconcepte
1620000.
Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:

A les preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Gascón i Mir RGE núm. 1292/05 a 1296/05, relatives a
intervencions als hospitals Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor,
Can Misses i Verge del Toro; RGE núm. 1306/05 a 1310/05,
relatives a llista d'espera als hospitals Son Dureta, Son Llàtzer,
Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm. 1311/05 a
1315/05, relatives a exclusions de llista d'espera als hospitals
Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del
Toro; RGE núm. 1316/05 a 1320/05, relatives a llista d'espera
quirúrgica; RGE núm. 1321/05 a 1325/05, relatives a llista
d'espera a consulta; i RGE núm. 1326/05 a 1330/05, relatives
a llista d'espera de proves quirúrgiques. (BOPIB núm. 74 de
17 de febrer del 2005).
Adjunta us tramet la informació solAlicitada.
Palma, 8 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 1879/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a contractes de
treball de la direcció territorial d'IB3 a Eivissa. (BOPIB núm.
77 de 4 de març del 2005).

dels contractes, l'elaboració de les bases de contractació, els
processos de selecció pública d'ofertes, la fase d'adjudicació, la
fase d'execució del contracte i la prestació dels serveis.
Pel que fa a les mesures adoptades per tutelar l'ocupació, fan
referència a garantir el compliment de la legalitat en tots els
aspectes relacionats amb l'ocupació: la contractació, les
obligacions amb la Seguretat Social, la seguretat i la higiene a
la feina, el Pla d'emergències, el respecte a les categories
salarials...
Calvià, 22 d'agost del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert Cantalapiedra.

La direcció territorial d'IB3 a Eivissa no ha firmat cap
contracte de feina.
Calvià, 22 d'agost del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 1880/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a contractes de
treball de la direcció territorial d'IB3 a Menorca. (BOPIB
núm. 77 de 4 de març del 2005).
La direcció territorial d'IB3 a Menorca no ha firmat cap
contracte de feina.

3927

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 2125/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a deute
consignat per demanar autorització d'endeutament. (BOPIB
núm. 78 d'11 de març del 2005).
L'endeutament solAlicitat és el corresponent als articles 15,
16 i 18 de la Llei 7/2004, de 23 de desembre. I contestant la
seva pregunta, exactament, el deute que el Govern de les Illes
Balears ha consignat per solAlicitar autorització del Govern
central no són ni 362 ni 600 milions.

Palma, 9 d'agost del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Calvià, 22 d'agost del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
K)
Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 1882/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a directora
territorial d'IB3 a Eivissa. (BOPIB núm. 77 de 4 de març del
2005).
Exactament el que va dir: que la directora esmentada haurà
d'assumir el seu error per la informació realitzada i l'objecte dels
actes si finalment la resolució del recurs li fos contrària. El
sentit de la frase era que, com qualsevol ciutadà, els directius
d'IB3 han d'acatar les resolucions judicials i, si s'escau, assumir
els errors.
Calvià, 22 d'agost del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert Cantalapiedra.

A la pregunta RGE núm. 2130/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a subvencions per a
la investigació científica en matèria sanitària. (BOPIB núm. 78
d'11 de març del 2005).
Us tramet, adjunta, la relació de les subvencions per a la
investigació científica en matèria sanitària que es van atorgar a
compte de la resolució de la consellera de Salut i Consum de dia
23 d'abril del 2004 (BOIB núm. 74, de 25/05/04).
Palma, 2 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La relació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
I)

L)

A la pregunta RGE núm. 1884/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a
subcontractació de personal d'IB3. (BOPIB núm. 77 de 4 de
març del 2005).

A la pregunta RGE núm. 2131/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a mitjans de
comunicació social que optaren a subvencions. (BOPIB núm.
78 d'11 de març del 2005).

El control abasta totes les fases de contractació que són
competència de l'EPRTVIB i de les societats: la planificació

Adjunta us tramet la relació de mitjans de comunicació que
van optar a rebre subvenció a compte de la resolució de la
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consellera de Salut i Consum de dia 21 de setembre del 2004,
així com les quantitats concedides.
Palma, 2 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

b) No obstant això, l'increment d'efectius que han prestat els
seus serveis en aquesta categoria ha estat de 14.
c) Queda pendent de la consolidació de l'OPE extraordinària la
convocatòria d'una OPE autonòmica.
Palma, 2 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
M)
A la pregunta RGE núm. 2147/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a mostra de
races autòctones. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
A la Direcció General de Comerç no es té constància de la
concessió d'una subvenció per a la celebració a Ciutadella de
Menorca de la mostra de races autòctones.
Palma, 31 d'agost del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

P)
A la pregunta RGE núm. 2264/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places
d'infermeres. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
a) Durant l'any 2004 no ha estat dictada cap resolució pel
director gerent del Servei de Salut en relació a la creació de
noves places d'infermera.
b) No obstant això, l'increment d'efectius que han prestat els
seus serveis en aquesta categoria ha estat de 7.
c) Queda pendent de la consolidació de l'OPE extraordinària la
convocatòria d'una OPE autonòmica.
Palma, 2 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
N)
A les preguntes RGE núm. 2172/05, 2168/05 i 2169/05,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i
Jiménez, relatives a informe tècnic que avala la concessió de
llicència de Mercadona, a concessió de llicència a un
supermercat i a reformes al mercat del Camp Rodó. (BOPIB
núm. 79 de 18 de març del 2005).
S'adjunta una còpia de l'informe tècnic sobre la concessió de
la llicència del supermercat Mercadona situat davant el mercat
del Camp Rodó.
A la Direcció General de Comerç, en el moment d'elaborar
l'informe tècnic, no es tenia constància de la realització de cap
reforma en el mercat del Camp Rodó.

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 2265/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de personal
auxiliar administratiu. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).
a) Durant l'any 2004 no ha estat dictada cap resolució pel
director gerent del Servei de Salut en relació a la creació de
noves places d'auxiliar administratiu.
b) No obstant això, l'increment d'efectius que han prestat els
seus serveis en aquesta categoria ha estat de 7.

Ens remetem a la resposta de la pregunta 2168/05.
Palma, 31 d'agost del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

c) Queda pendent de la consolidació de l'OPE extraordinària la
convocatòria d'una OPE autonòmica.
Palma, 2 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

Ordre de Publicació
R)
Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 2263/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de metge de
família. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
a) Durant l'any 2004 no ha estat dictada cap resolució pel
director gerent del Servei de Salut en relació a la creació de
noves places de metges de família.

A la pregunta RGE núm. 2266/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de personal
auxiliar administratiu. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).
a) Durant l'any 2004 no ha estat dictada cap resolució pel
director gerent del Servei de Salut en relació a la creació de
noves places d'auxiliar administratiu.
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b) No obstant això, l'increment d'efectius que han prestat els
seus serveis en aquesta categoria ha estat de 15.
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La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

c) Queda pendent de la consolidació de l'OPE extraordinària la
convocatòria d'una OPE autonòmica.

Ordre de Publicació
V)

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

A la pregunta RGE núm. 2270/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places
d'infermeres. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

Ordre de Publicació

a) Durant l'any 2004 no ha estat dictada cap resolució pel
director gerent del Servei de Salut en relació a la creació de
noves places d'infermera.

A la pregunta RGE núm. 2267/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de personal
auxiliar administratiu. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).

b) No obstant això, l'increment d'efectius que han prestat els
seus serveis en aquesta categoria ha estat de 7.

S)

a) 2 per redistribució. Obertura del centre de salut de Ferreries.

c) Queda pendent de la consolidació de l'OPE extraordinària la
convocatòria d'una OPE autonòmica.

b) No obstant això, l'increment d'efectius que han prestat els
seus serveis en aquesta categoria ha estat de 4.

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

c) Queda pendent de la consolidació de l'OPE extraordinària la
convocatòria d'una OPE autonòmica.
Palma, 2 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm. 2271/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places
d'infermeres. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 2268/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de metge de
família. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

a) Durant l'any 2004 no ha estat dictada cap resolució pel
director gerent del Servei de Salut en relació a la creació de
noves places d'infermera.

a) 1 en EAP de Sant Antoni i 1 en ESAD.

b) No obstant això, l'increment d'efectius que han prestat els
seus serveis en aquesta categoria ha estat de 7.

b) No obstant això, l'increment d'efectius que han prestat els
seus serveis en aquesta categoria ha estat de 10.

c) Queda pendent de la consolidació de l'OPE extraordinària la
convocatòria d'una OPE autonòmica.

c) Queda pendent de la consolidació de l'OPE extraordinària la
convocatòria d'una OPE autonòmica.

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

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

Ordre de Publicació
Y)

Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 2269/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de metge de
família. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

A la pregunta RGE núm. 2272/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de
psiquiatria. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
a) Durant l'any 2004 no ha estat dictada cap resolució pel
director gerent del Servei de Salut en relació a la creació de
noves places d'infermera.

a) 3 per redistribució. Obertura del centre de salut de Ferreries.
b) No obstant això, l'increment d'efectius que han prestat els
seus serveis en aquesta categoria ha estat de 8.
c) Queda pendent de la consolidació de l'OPE extraordinària la
convocatòria d'una OPE autonòmica.
Palma, 2 d'agost del 2005.

b) No obstant això, l'increment d'efectius que han prestat els
seus serveis en aquesta categoria ha estat de 2.
c) Queda pendent de la consolidació de l'OPE extraordinària la
convocatòria d'una OPE autonòmica.
Palma, 2 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
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Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la pregunta RGE núm. 2281/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a concert amb Sant
Joan de Déu. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 2273/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de
psiquiatria. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

L'activitat concertada per l'Ib-salut amb l'Hospital Sant Joan
de Déu per a l'any 2004 va ascendir a un total de 8.252.807,18
euros ja liquidats.
Palma, 2 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Cap.
Palma, 2 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 2274/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de
psiquiatria. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 2283/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a cost de concerts.
(BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
El cost de l'activitat concertada per l'Ib-salut amb les entitats
privades relacionades més avall durant l'any 2004 han estat:

Cap.
Palma, 2 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 2276/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llits a Son Llàtzer.
(BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
Total de llits d'aguts hospitalaris a 11 de març del 2005:
- Nombre de llits en funció, 348.
- Llits habilitats, 54.
- Total llits d'aguts, 402.
Palma, 18 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 2280/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a concert amb la
Creu Roja. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
L'activitat concertada per l'Ib-salut amb la Creu Roja per a
l'any 2004 va ascendir a un total de 5.945.442,92 euros ja
liquidats.
Palma, 2 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

- AMEBA SA (Policlínica Miramar): 29.019,10 euros.
- Sanitaria Balear SA (Clínica Rotger): 38.835,00 euros.
- Institut Medicina Nuclear SL (Rotger i Cetir -PET-):
124.200,00 euros.
- Clínica Juaneda, Servicios Integrales de Sanidad SA: 5.355,00
euros.
- Hospital General de Muro SL: 52.758.90 euros.
- Clínica Femenia SA: 46.466,72 euros.
- Policlínica Ntra. Sra. del Rosario SA: 1.270.033,73 euros.
- Centres de diàlisi, 1.142.545,18 euros.
- Clínica Salud Menorca SL: 313.502,34 euros.
- Centre de Medicina Avançada SL (Menorca): 408.475,17
euros.
Palma, 2 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 2284/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places al
psicogeriàtric. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).
El nombre de places actual és de 75.
Palma, 18 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 2289/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places
d'integració. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

Ordre de Publicació
AD)

75 places en total.
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Palma, 18 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 2376/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a dèficit
d'explotació de Costa Nord. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del
2005).

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 3291/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a infraestructures
sanitàries iniciades l'any 2005. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril
del 2005).

El centre Costa Nord es va adquirir el 29 de desembre del
2003, i per aquest motiu no hi hagué fins al 2004. Quant al
2004, no hi va haver dèficit d'explotació.

Centres de salut de nova construcció
- Sant Agustí (Palma). En fase d'execució d'obra. Cost de la
inversió: 2.082.544,23 euros.
- Palmanova (Calvià). Licitació redacció de projecte BOIB
de 23/04/05. Cost de la inversió: 3.109.341,84 euros.
- Vila (Eivissa). Projecte en supervisió. Cost de la inversió:
8.799.900,61 euros.
- Sant Jordi (Eivissa). Licitació redacció de projecte BOIB
de 07/05/05. Cost de la inversió: 2.747.212,27 euros.

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

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 2565/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a
professionals de la unitat de psiquiatria de l'Hospital d'Inca.
(BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del 2005).
3 psiquiatres.
9 DUE, aproximadament.
9 auxiliars d'infermeria, aproximadament.
1 cap d'unitat.
1 supervisor d'infermeria.
1 psicòleg clínic.
1 auxiliar administratiu.
1 terapeuta ocupacional.
Palma, 18 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AJ)
A les preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Gascón i Mir RGE núm. 2853/05 i 2854/05, relatives a
consultes i/o intervencions a l'Hospital de Son Dureta i a
consultes i intervencions fora de centre; RGE núm. 2855/05 a
2859/05, relatives a intervencions als hospitals Son Dureta,
Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm.
2869/05 a 2873/05, relatives a llista d'espera als hospitals Son
Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro;
RGE núm. 2874/05 a 2878/05, relatives a exclusions de llista
d'espera als hospitals Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can
Misses i Verge del Toro; RGE núm. 2879/05 a 2883/05,
relatives a llista d'espera quirúrgica; RGE núm. 2884/05 a
2888/05, relatives a llista d'espera a consulta; i RGE núm.
2889/05 a 2893/05, relatives a llista d'espera a proves
quirúrgiques. (BOPIB núm. 81 de 8 d'abril del 2005).
Adjunta us tramet la informació solAlicitada.
Palma, 8 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Substitucions de centres de salut
- Portocristo (Manacor). Licitació redacció projecte BOIB
de 22/02/05. Cost de la inversió: 1.797.261,35 euros.
- Felanitx. Fase de redacció del projecte. Cost de la inversió:
4.215.173,99 euros.
- Sant Antoni de Portmany (Eivissa). Licitació redacció de
projecte BOIB de 07/05/05. Cost de la inversió: 5.466.762,02
euros.
Ampliació de centres de salut
- Canal Salat (Ciutadella de Menorca). Finalitzat el projecte;
pendent de licitació de les obres. Cost de la inversió:
2.195.884,21 euros.
Unitats bàsiques de nova construcció
- Son Roca (Palma). Licitació redacció de projecte BOIB de
26/03/05. Cost de la inversió: 910.594,54 euros.
- Bendinat (Calvià). Fase de redacció del projecte. Cost de
la inversió: 1.473.418,32 euros.
- Es Mercadal (Menorca). Fase d'execució de l'obra. Cost de
la inversió: 973.639,60 euros.
- Es Migjorn Gran (Menorca). Fase d'execució de l'obra.
Cost de la inversió: 357.001,19 euros.
Substitució d'unitats bàsiques
- Sant Josep de Sa Talaia. Licitació redacció de projecte
BOIB de 12/04/05. Cost inversió: 2.746.274,95 euros.
Ampliació d'unitats bàsiques
- Es Castell. Licitació redacció de projecte BOIB de
23/04/05. Cost de la inversió: 3.380.342,86 euros.
Obres construcció de noves infraestructures hospitalàries
- Hospital comarcal d'Inca. Actualment en obres. Cost de la
inversió: 43.486.902,69 euros.
- Hospital de Formentera. Adjudicació obres BOIB de
28/04/05. Cost de la inversió: 10.665.786,50 euros.
- Hospital General de Menorca. Actualment en obres. Cost
de la inversió: 42.525.526,63 euros.
Obres reforma i/o ampliació infraestructures hospitalàries
existents
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- Hospital Son Dureta; accelerador lineal. Actualment en
obres. Cost de la inversió: 1.021.720,58 euros.
- Hospital Can Misses; pediatria. Licitació projecte de
reforma BOIB de 22/02/05. Cost inversió: 943.413,46 euros.
- Hospital Can Misses; hemodiàlisi. Adjudicació contracte
d'obres BOIB de 28/04/05. Cost de la inversió: 1.569.416,46
euros.
- Fundació Caubet Cimera. Licitació contracte de projecte
i obra rehabilitació i condicionament de laboratoris i edifici
administratiu BOIB de 02/04/05. Cost de la inversió:
1.288.927,77 euros.
Palma, 2 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 3828/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a transferència de
sanitat. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).
És evident, i així ho hem manifestat, que tenim una
necessitat de millorar el finançament sanitari per a la nostra
comunitat. Això no implica, però, que en el seu moment la
transferència amb la qual es dotaren les Illes Balears per
assumir les competències sanitàries no pogués ser catalogada de
bona, per part del conseller d'Hisenda en aquell moment i per
part d'aquesta conselleria.
Una altra qüestió és que en el moment de les transferències
no es coneixia l'evolució d'alguna variable que podria tenir
molta transcendència en la suficiència financera. Em referesc
sobretot al creixement de la població que hem viscut en els
darrers anys i que ens ha situat, percentualment, com la
comunitat autònoma de l'Estat que més ha crescut. I aquesta és
una de les línies de treball en la qual basam la justificació de la
millora del finançament.
Però també hem de tenir en compte dues variables més que,
si bé existeixen a l'actual moment de finançament, encara no
s'han desenvolupat correctament i que són fonamentals per
aconseguir la suficiència financera sanitària de la CAIB: el
desenvolupament del REB, per al qual encara esperam la
convocatòria de la comissió mixta per tal d'analitzar els
sobrecosts derivats de la insularitat a la nostra comunitat, i, com
a element principal, el desenvolupament i l'adequació a la
realitat del Fons de Cohesió previst a l'actual model de
finançament. Sense aquest desenvolupament, tant a nivell
econòmic com incorporant els conceptes que des de la
conselleria ja hem demanat a la ministra de Sanitat i Consum
(farmàcia, atenció primària, immigració, entre d'altres), la
comunitat autònoma de les Illes Balears no rep la quantitat real
i efectivament destinada a cobrir les despeses sanitàries
generades pels colAlectius desplaçats a les nostres illes.
Palma, 18 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 4657/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a decisions
laborals de les empreses subcontractades per l'ens IB3.
(BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).
El Govern de les Illes Balears respecta les decisions laborals
que adoptin totes les empreses, sempre que s'ajustin a la
legalitat vigent. No s'escau, per tant, pronunciar-se sobre si està
o no d'acord amb el cas particular de determinades empreses ni
valorar-lo.
Palma, 22 d'agost del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
AN)
A les preguntes RGE núm. 4946/05, 4947/05 i 4948/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés,
relatives a compatibilitat de càrrecs a Mallorca, compatibilitat
de càrrecs a Eivissa i Formentera, i a compatibilitat de càrrecs
a Menorca. (BOPIB núm. 91 de 17 de juny del 2005).
El règim d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels
alts càrrecs de la CAIB i l'accés a la informació dels registres
corresponents vénen regulats bàsicament per la Llei 2/1996, de
19 de novembre; pel Decret 250/1999, de 3 de setembre (pel
qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la llei); i per
l'Ordre del conseller de Presidència de 17 de gener del 2000 (de
desplegament del decret anterior).
Palma, 11 d'agost del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 2149/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competències
de Justícia. (BOPIB núm. 91 de 17 de juny del 2005).
El 21 d'abril es varen reprendre les converses amb el
Ministeri de Justícia per identificar les funcions i els serveis que
la comunitat autònoma haurà de gestionar en matèria
d'administració de justícia a l'àmbit territorial de les Illes
Balears, una vegada que es faci efectiu el traspàs.
Per fer més operatives les negociacions ambdues
administracions varen acordar constituir tres grups de treball: un
en matèria personal; un altre sobre informàtica i tecnologies de
la comunicació. Com a grup de tancament, s'acordà crear un
grup de treball específic sobre el cost efectiu i finançament.
A partir d'aquella data s'han produït successius contactes
amb el Ministeri de Justícia i amb representants de la Gerència
Territorial de Justícia ubicada a Palma per examinar tots els
aspectes que han d'integrar la futura transferència.
Per a un millor coneixement de la situació s'han realitzat
visites als diferents jutjats i altres dependències de
l'Administració de Justícia. També es va participar a una reunió
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amb el secretari d'Estat de Justícia per conèixer el pla pilot
d'implantació de la nova oficina judicial als jutjats de Palma.
Per una altra banda, durant tot el mes de juny s'intensificaren
els contactes amb la Gerència Territorial per avaluar la despesa
corrent inherent al funcionament dels diferents òrgans judicials
(unipersonals i colAlegiats) ubicats als distintes partits judicials
de les Illes Balears, com també per conèixer la xarxa
informàtica i de comunicacions als jutjats i als tribunals.
Finalment, a més d'aquestes reunions i visites, tant el
president com la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals han tractat l'assumpte en algunes reunions o
trobades que han mantingut per diferents motius amb el
Ministre d'Administracions Públiques.
Palma, 6 de setembre del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta RGE núm. 5178/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a índexs
d'audiència no fiables. (BOPIB núm. 94 d'1 de juliol del 2005).
IB3 ha gastat 0 euros en índexs d'audiència que no considera
fiables.
La investigació de mercats i audiències de l'Ens i les
societats filials, atès que tenen uns recursos limitats, es du a
terme de forma escrupolosa i garantint sempre que els resultats
siguin extremadament fiables per tal de satisfer les finalitats i
els requeriments pels quals es contracten.
Palma, 22 d'agost del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 5545/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a projectes
d'innovació. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).
Durant l'exercici 2005, en matèria d'innovació s'ha procedit
a la cloenda del programa d'accions innovadores Innobal XXI
(2002-2004) cofinançat amb els fons FEDER, i s'ha elaborat la
proposta i solAlicitud d'un nou programa d'accions innovadores
a la corresponent convocatòria, encara no resolta. Igualment s'ha
avaluat el I Pla d'Innovació de les Illes Balears (2005-2008)
pendent dels suggeriments del Consell Assessor. Per tant ha
estat molt important la tasca de culminació de projectes, la seva
avaluació posterior i la planificació de cara al nou període 20052008 de termini del nou pla.
Malgrat això, durant el 2004 es varen engegar per part de la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les
Illes Balears els projectes següents en matèria d'innovació (al
marge de gestionar-ne d'altres que es duien en marxa d'exercicis
anteriors):
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- Ciutats digitals, amb els ajuntaments de Calvià,
Formentera i el Consell Insular de Mallorca.
- 10 projecte d'innovació individualitzats amb els agents que
integren i animen el sistema d'innovació de les Illes Balears
(CAEB, PIME Mallorca, PIME Eivissa i Formentera, PIME
Menorca, Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i
Formentera, Universitat de les Illes Balears, Fundació
Universitat Empresa i els centres tecnològics de CETEBALL de
Manacor, INESCOB d'Inca i ITEB de Maó).
- I Seminari internacional d'innovació i turisme.
- Viabilitat d'un centre tecnològic del transport aeri a
l'aeroport de Palma.
- Desenvolupament de nous productes turístics vinculats al
bioturisme (Bird Watching).
- Seminaris de formació d'emprenedors.
Durant el 2005 s'han engegat per part de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears
els projectes següents en matèria d'innovació (al marge de
gestionar-ne d'altres que es duien en marxa d'exercicis
anteriors):
- Manteniment i animació del Portal Nàutic amb la Cambra
de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera.
- II Seminari internacional d'innovació i turisme.
- Continuació i redireccionament de la xarxa d'antenes
tecnològiques i del Portal Balears Innova, que finalitzaren el seu
cofinançament amb els fons FEDER en el 2004.
- Continuació i redireccionament de la incubadora
d'empreses al Parc Bit, que finalitzà el seu cofinançament amb
els fons FEDER en el 2004 abastant l'animació i la formació de
nous emprenedors i la vinculació amb noves formes de
finançament com és el capital risc.
- Continuació i redireccionament del concurs anual de
projectes empresarials de base tecnològica, que finalitzà el seu
cofinançament amb els fons FEDER en el 2004.
- Creació d'una unitat per a la gestió integrada de la zona
costera amb IMEDEA.
- Convocatòria d'accions especials contemplant les ajudes
per a patents.
- S'han posat les bases del centre d'excelAlència en recerca,
desenvolupament i innovació turística de referència
internacional (CIDTUR).
Palma, 18 d'agost del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta RGE núm. 5548/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a nous reguius
durant el 2005. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).
Actuacions que s'han fet per la Conselleria d'Agricultura i
Pesca per posar en marxa nous regadius durant el 2005:
- Manacor. Millora i condicionament del regadiu de la Vall
de la Nou: 47 ha.
- Fornalutx i Sóller. Millora de la xarxa de sèquies de la font
de la Mare de Déu de Biniaraix: 90 ha.
- Estellencs. Millora i condicionament de la xarxa de sèquies
de la comunitat de regants de S'Ull de S'Aigua: 26 ha.
- Banyalbufar. Millora i condicionament de la xarxa de
sèquies de la comunitat de regants de la font de la Vila: 65 ha.
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- Es Mercadal. Eliminació d'abocaments de l'EDAR i
aprofitament agrícola de les aigües depurades d'Es Mercadal
(actuació del Ministeri d'Agricultura i Pesca): 80 ha.
Actuacions de la conselleria amb projecte redactat pròximes
a iniciar:
- Palma. Automatització de la xarxa de reg del Pla de Sant
Jordi: 1.260 ha.
- Santa Maria del Camí. Construcció de la bassa de regulació
de les aigües residuals depurades per la xarxa de regadiu de
Santa Maria: 98,44 ha.
- Ariany-Petra. Millora i condicionament de la xarxa de reg
de Sa Marineta: 100 ha.
Actuacions del Ministeri d'Agricultura pròximes a iniciar:
- Inca. Reutilització de les aigües residuals depurades de
l'EDAR d'Inca: 230 ha.
- Ciutadella. Reutilització de les aigües residuals depurades
de l'EDAR de Ciutadella sud: 284 ha.
- Es Castell-Maó. Reutilització de les aigües residuals
depurades de l'EDAR d'Es Castell-Maó: 196 ha.
- Formentera. Reutilització de les aigües residuals depurades
de l'EDAR de Formentera: 114 ha.
- Sant Josep (Eivissa). Reutilització de les aigües residuals
depurades de l'EDAR de Platja d'en Bossa: 125 ha.
- Manacor. Reutilització de les aigües residuals depurades
de l'EDAR de Manacor: 180 ha.
- Artà. Reutilització de les aigües residuals depurades de
l'EDAR d'Artà: 120 ha.
- Capdepera. Reutilització de les aigües residuals depurades
de l'EDAR de Cala Rajada: 217 ha.
- Calvià. Reutilització de les aigües residuals depurades de
l'EDAR de Santa Ponça: 258 ha.
- Calvià. Reutilització de les aigües residuals depurades de
l'EDAR de Peguera: 88 ha.
Actuacions de la Conselleria per al 2006:
- Manacor. Reutilització de les aigües residuals depurades
de l'EDAR de Cales de Mallorca: 90 ha.
- Maria de la Salut-Ariany-Petra-Sineu. Reutilització de les
aigües residuals depurades de l'EDAR de Maria de la SalutAriany-Petra-Sineu: 50 ha.
- Son Servera. Reutilització de les aigües residuals
depurades de l'EDAR de Cala Millor: 80 ha.
- Campos. Reutilització de les aigües residuals depurades de
l'EDAR de Campos: 40 ha.
- Porreres. Reutilització de les aigües residuals depurades de
l'EDAR de Porreres: 35 ha.
Palma, 18 d'agost del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AS)
A la pregunta RGE núm. 5549/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a nous reguius
durant el 2004. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).
Actuacions que s'han fet per la Conselleria d'Agricultura i
Pesca per posar en marxa nous regadius durant el 2004:
- Algaida-Montuïri. Regadiu amb aigües regenerades de
l'EDAR d'Algaida-Montuïri: 14,78 ha.

- Lloseta. Regadiu amb aigües residuals depurades de
l'EDAR de Lloseta: 75,93 ha.
- Santa Maria del Camí. Regadiu amb aigües regenerades de
l'EDAR de Santa Maria del Camí: 98,44 ha.
Palma, 18 d'agost del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta RGE núm. 5603/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a enfonsament de la
fragata Baleares. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).
La Conselleria d'Agricultura i Pesca pensa que és una
iniciativa positiva.
La Conselleria d'Agricultura i Pesca no ha emès cap informe
al respecte.
La Conselleria d'Agricultura i Pesca creu que aquesta
actuació tan sols pot beneficiar els recursos pesquers de la zona.
Palma, 18 d'agost del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AU)
A la pregunta RGE núm. 5692/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost de la
retransmissió de Sant Joan per IB3. (BOPIB núm. 98 de 29 de
juliol del 2005).
Televisió. Atès que els encarregats de la realització varen
ser, bàsicament, els serveis informatius d'IB3 i, especialment,
els propis de la delegació territorial de Menorca, les despeses
produïdes no varen suposar una despesa addicional significativa
per a les cadenes; només es generaren les despeses de producció
i retransmissió (desplaçament de personal i dels vehicles,
allotjament i dietes) per un total de 5.269,70 euros.
Ràdio. Les productores d'Ara per ara i Salut i Força,
programes que aquells dies es realitzaren des de Menorca,
generaren algunes despeses en concepte de viatges,
desplaçaments i allotjaments, servei tècnic i materials i
connexions telefòniques, igual a 2.081,51 euros.
Promoció i relacions públiques. Coincidint amb la
cobertura de Sant Joan des de Ciutadella es va executar un petit
pla de RRPP, atès que es tractava de la primera retransmissió en
què intervenia el centre territorial de Menorca i era bo aprofitar
l'oportunitat per donar-ne a conèixer l'existència als líders
d'opinió de l'illa. Les despeses generades, gràcies a la implicació
del personal de la cadena, varen ser inferiors als 150 euros.
Les instalAlacions de Cal Bisbe i de l'Ajuntament de
Ciutadella, utilitzades per IB3, varen ser cedides gratuïtament.
Calvià, 22 d'agost del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert Cantalapiedra.
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Ordre de Publicació
AV)
A la pregunta RGE núm. 5693/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
desplaçament de mitjans tècnics d'IB3 a Menorca. (BOPIB
núm. 98 de 29 de juliol del 2005).
Televisió. Si es conceptuen com a mitjans propis els de
l'empresa adjudicatària d'IB3 per a l'execució material del servei
de notícies, que bàsicament foren els que es desplaçaren per a
la cobertura informativa especial, serien els següents:
- Equip tècnic desplaçat: 1 ETT amb dues cadenes de
càmeres, 4 vehicles i 3 equips ENG complets.
- Equip humà desplaçat: 3 redactors, 3 operadors de càmera,
1 realitzador, 1 productor, 1 auxiliar de producció i 2 tècnics
d'ETT.
Ràdio. Es va desplaçar fins allà la directora d'informatius i
programes d'IB3 Ràdio i es traslladaren els mitjans següents:
- 1 àudio códec MPAC-02 (IB3)
- 1 taula de so Yamaha MG12/4
- 1 mànega de 6 XLR + 6 jacks
- 4 micro casc Sennheiser HMD 25-1
- 5 cables de micròfon (2 sortida Behringer a l'entrada de
l'MPAC-02 + 2 per connectar el micròfon sense fil + el del
micròfon del sense fil)
- 24 piles LR-14 sense fil
- 1 jack balancejat a XLR mascle (per agafar so d'una presa
d'auriculars si fes falta)
- 1 jack balancejat a XLR femella (per si es vol entrar la
taula de so o el sense fil per a l'entrada de microlínia que té
l'àudio códec)
- 1 lladre de corrent de 6 endolls + allargador de 12 m.
- 3 micròfons Sennheiser E855 + 3 peus de micro amb els
seus allargadors i les seves pinces
Calvià, 22 d'agost del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
AX)
A la pregunta RGE núm. 5694/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a mitjans
externs per a IB3 a Ciutadella. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol
del 2005).
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al jugador de bàsquet Paco Vázquez (I). (BOPIB núm. 98 de 29
de juliol del 2005).
En primer lloc, en la data d'elaborar aquesta resposta
l'entrevista sí que s'ha emès; concretament el dia 13/08/05.
Si en la data d'elaborar aquesta sèrie de preguntes
l'entrevista no s'hagués emès, l'explicació seria tan fàcil com
que es tractava d'un reportatge dels denominats "de gelera", és
a dir, que com que no són de plena actualitat, es "guarden" a
l'arxiu de peces anomenat "gelera" del sistema per ser recuperats
en qualsevol moment en què l'actualitat informativa sigui fluixa
i es necessiti recórrer a temes emmagatzemats, cas per
excelAlència del mes d'agost.
El reportatge que contenia, entre altres imatges i continguts,
l'entrevista a Paco Vázquez, fou emès en data 13/08/05.
Calvià, 22 d'agost del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
AZ)
A la pregunta RGE núm. 5696/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a entrevista
al jugador de bàsquet Paco Vázquez (II). (BOPIB núm. 98 de
29 de juliol del 2005).
A la segona pregunta d'aquesta sèrie hem de contestar en
passat, igual que a la primera, ja que l'entrevista es va emetre en
data 13/08/05, dins un reportatge sobre jugadors de bàsquet de
les Balears.
La direcció d'IB3 no s'encarrega dels plans o dels
enfocaments de les persones entrevistades, tasca que és
competència de l'àrea de realització dels informatius i, per altra
banda, no s'entén l'interès expressat amb la pregunta sobre la
camiseta en qüestió: el focus principal d'una entrevista mai no
és la roba que du la persona entrevistada, sinó el que diu i, en
aquest cas, l'atenció d'IB3, en el fons i en la forma, es va dirigir
al contingut de l'entrevista i no, evidentment, a la camiseta.
Calvià, 22 d'agost del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert Cantalapiedra.

Televisió. No es va traslladar cap mitjà tècnic extern.
Ràdio:
- Productora d'Ara per ara, 4 persones
- Productora de Salut i força, 1 persona
- 1 connexió de línia RDSI.
Calvià, 22 d'agost del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
AY)
A la pregunta RGE núm. 5695/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a entrevista

Ordre de Publicació
BA)
A la pregunta RGE núm. 5697/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a entrevista
al jugador de bàsquet Paco Vázquez (III). (BOPIB núm. 98 de
29 de juliol del 2005).
La pregunta es basa en una premissa apriorística errònia: a
IB3 ningú no ha donat cap instrucció per evitar la difusió
immediata de l'entrevista esmentada i, per això, no es pot
atribuir a ningú l'autoria d'aquestes instruccions.
La direcció d'IB3 entén que el criteri editorial i informatiu
de la casa no pot ser imposat ni pels partits polítics ni per
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formacions o plataformes ciutadanes eventuals de cap tipus. en
aquest sentit, l'oportunitat de "congelar" o "descongelar" una
peça informativa depèn exclusivament del criteri professional
de la direcció d'informatius i esports de la cadena, que valora
quin és el moment idoni per emetre-la.
Calvià, 22 d'agost del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
BB)
A la pregunta RGE núm. 5707/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajuts a
l'agricultura a Menorca. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del
2005).
La Direcció General d'Agricultura de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca ha concedit durant el 2004 ajuts a
l'agricultura de Menorca amb recursos propis de la forma
següent: préstecs per palAliar els fenòmens climatològics
adversos dels anys 1999, 2000 i 2002 (interessos pagats durant
l'any 2004), 49.105,39 euros.
Per part de SEMILLA, els ajuts a l'agricultura de Menorca
el 2004 són els següents:
- Campanya fitosanitaris, 11.450,22 euros.
- Campanya farratgeres, 37.935,93 euros.
- Campanya cereals, 11.667,00 euros.
Palma, 19 d'agost del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BC)
A la pregunta RGE núm. 5708/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajuts a
la ramaderia a Menorca. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del
2005).
La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha concedit durant l'any
2004 ajuts a la ramaderia a Menorca amb recursos propis en la
forma que s'especifica.
Conselleria d'Agricultura i Pesca
- Certàmens ramaders, 9.384,00.
- Indemnitzacions sacrifici EEB, 145.213,72.
- Programa d'higiene i profilaxi, 1.842,00.
- Indemnitzacions sacrifici de camp San, 19.292,49.
- Agrupació Defensa Sanitària, 159.311,48.
- Foment races equines, 482,72.
- Apicultura, 752,44.
- Equins raça pura, 4.000,000.
- Indemnitzacions llengua blava, 14.383,86.
- Foment races autòctones perill extinció, 20.680,68.
TOTAL: 375.343.
IBABSA
- Ajudes Proagro 2003, 1.632.240.
- Ajudes Proagro 2004, 1.588.842.
- Millora genètica, 229.897.
- Enterraments i eliminació de cadàvers, 245.241.

- Eradicació malalties, 677.023.
- Control EET, 372.494.
- Identificació oví, 933.
- Control lleter, 6.450.
- Delegació IBABSA, 470.124.
TOTAL: 5.223.244.
SEMILLA
- Campanya alfals, 67.073.
Palma, 19 d'agost del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BD)
A la pregunta RGE núm. 5709/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajuts al
desenvolupament rural a Menorca. (BOPIB núm. 98 de 29 de
juliol del 2005).
Les ajudes econòmiques del Govern de les Illes Balears amb
recursos propis al desenvolupament rural fetes a Menorca el
2004 han estat les següents:
- Obres d'electrificació rural d'Es Pla Verd als termes
municipals de Ciutadella i Ferreries, inversió realitzada l'any
2004: 471.917,48 euros (l'obra ha estat finalitzada).
- Gestions realitzades per a l'adquisició de finques per a la
construcció de basses de regulació i emmagatzemament de les
aigües residuals depurades de les EDAR de Ciutadella Sud i Es
Castell-Maó, per a regadiu: han estat iniciats els tràmits
corresponents per a l'expropiació d'aquestes dues finques per a
la construcció de les basses.
Palma, 18 d'agost del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BE)
A la pregunta RGE núm. 5710/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajuts a
la comercialització agrària a Menorca. (BOPIB núm. 98 de 29
de juliol del 2005).
La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha concedit durant el
2004 ajuts a la comercialització agrària de Menorca amb
recursos propis en la forma següent:
- Ajuts a la millora de la transformació i comercialització de
productes agraris i silvícoles: 133.553,80 euros.
- Ajuts a la millora de la comercialització de productes
agraris de qualitat: 91.560,52 euros.
Per part de SEMILLA els ajuts a la comercialització agrària
a Menorca el 2004 són els següents:
- Campanya de promoció de productes de qualitat de
Menorca als hotels: 8.445 euros.
- Ajut a la festa del formatge al CRDO Formatge MahónMenorca: 7.950 euros.
- Campanya "Els aliments a les escoles" a Menorca: 6.300
euros.
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- ColAlaboració amb la fira d'agricultura ecològica: 9.000
euros.
Palma, 19 d'agost del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BF)
A la pregunta RGE núm. 5711/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a ajuts a
les subvencions per combatre la llengua blava a Menorca.
(BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).
El cost dels ajuts en relació a la llengua blava efectuats per
SEMILLA el 2004 puja a 2.966.698,03 euros.
Palma, 19 d'agost del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BG)
A les preguntes RGE núm. 5768/05 i 5769/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relatives a
consultores contractades el 2004 i a consultores contractades
el 2005. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).
La imprecisió de les preguntes quant al terme "consultores"
fa que resulti difícil contestar-les adequadament.
Palma, 11 d'agost del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Bases de la convocatòria per al proveïment de determinats
llocs de feina vacants a la Relació de Llocs de Feina de la
Cambra, mitjançant concurs de mèrits.
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER AL
PROVEÏMENT DE DETERMINATS LLOCS DE
FEINA VACANTS A LA RELACIÓ DE LLOCS DE
FEINA DE LA CAMBRA MITJANÇANT CONCURS
DE MÈRITS
El president del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l’aprovat per la Mesa en sessió celebrada dia 15
de juny del 2005, i a l’empara del que s’estableix als articles
13.8 i 55.1 i 2 de l’Estatut del Personal del Parlament de les
Illes Balears, dicta la següent
RESOLUCIÓ
Aprovar la convocatòria per cobrir, mitjançant concurs de
mèrits, diverses places vacants a la Relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears, que figuren a l’annex III adjunt,
amb subjecció a les següents:
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
Primera
Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és el proveïment pel
personal funcionari de les places vacants a l’administració del
Parlament de les Illes Balears i dotades pressupostàriament que
s’assenyalen en l’annex III d’aquestes bases.
Segona
Forma de proveïment i requisits

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 5378/05.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
14 de setembre del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6393/05, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, mitjançant el qual es retira la interpelAlació de
referència, relativa a política educativa del Govern de les Illes
Balears i publicada al BOPIB núm. 96, de 15 de juliol
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.1. El proveïment es realitzarà pel procediment de concurs de
mèrits.
2.2. Per poder optar als llocs de feina s’haurà de complir el
requisit de pertànyer al cos d’administratius del Parlament de
les Illes Balears (grup C) amb caràcter de funcionaris de carrera.
2.3. Podran participar-hi tots el funcionaris de carrera del
Parlament de les Illes Balears que es trobin en qualsevol
situació administrativa, excepte la de suspensió ferma, i amb
una antiguitat d’almenys dos anys a les places que ocupen
actualment.
2.4. En relació amb els funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la de servei actiu, i que vulguin
participar en aquest concurs, s’estarà al que es disposa al
Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (Decret 33/1994, de 28
de març) i al Decret 122/1997, de 3 d’octubre, de la Conselleria
de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes
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Balears, pel qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem
de mèrits i les comissions tècniques de valoració del concurs pel
proveïment de diversos llocs de treball de l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Tercera
Concurs de mèrits
3.1. El barem de mèrits d’aplicació al concurs és el que figura
a l’annex I d’aquestes bases.
3.2. Per poder obtenir la plaça solAlicitada serà necessari obtenir
una puntuació mínima de cinc punts.
3.3. Per dirimir la igualtat en la puntuació total del mèrits dels
aspirants, s’acudirà, en primer lloc, a la puntuació atorgada
conjuntament als mèrits de necessària consideració i, en cas de
persistir aquesta, s’atorgarà la plaça al funcionari amb major
antiguitat al Parlament de les Illes Balears, i si encara persistia
aquesta, s’atorgarà la plaça al funcionari de major antiguitat a
altres administracions públiques.
Quarta
Instàncies i documentació
4.1. Les instàncies, d’acord amb el model que figura a l’annex
II, s’hauran de presentar en el Registre de l’Oficialia Major de
la Cambra.
4.2. El termini per presentar les instàncies serà de 15 dies hàbils
comptadors des del dia següent en què es publiqui aquesta
convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
4.3. Es podran solAlicitar fins a un màxim de quatre llocs de
treball, per ordre de preferència.

certificats i documents originals respectius, per tal de
confrontar-los.
Cinquena
Comissió Tècnica de Valoració
5.1. Composició:
5.1.1. President: El president del Parlament o membre de la
Mesa en qui delegui.
5.1.2. Secretari: El lletrat oficial major.
5.1.3. Vocal: un altre membre de la Mesa.
5.1.4. Vocal: el cap de Recursos Humans,
5.1.5. Vocal: Un vocal elegit per la Junta de Personal d’entre
els seus membres o d’entre el personal funcionari de la
Cambra.
En tots els casos se’n nomenaran els suplents corresponents.
5.2. Per a la constitució vàlida de la Comissió Tècnica de
Valoració, a l’efecte de la realització de les sessions, les
deliberacions i la presa d’acords, es requerirà la presència del
president i el secretari, i que hi siguin presents la majoria dels
seus membres.
5.3. Les funcions de la Comissió Tècnica de Valoració seran:
valorar els mèrits dels concursants, resoldre els dubtes
plantejats, aprovar les puntuacions dels aspirants i fer-ne les
propostes de nomenament corresponents. Així mateix,
s’estendrà acta de totes les actuacions i reunions amb indicació
expressa de les incidències que hi puguin sorgir.
5.4. La Comissió Tècnica de Valoració estarà facultada per
resoldre qualsevol dubte o incidència que es produeixi durant la
celebració del concurs de mèrits, especialment en relació amb
la valoració dels mèrits.
Sisena
Resolució de la convocatòria

4.4. La documentació que s’ha de presentar és la següent:
4.4.1. Instància per la qual se solAlicita ser admès al concurs
de mèrits, on consti que els funcionaris reuneixen les
condicions requerides per poder participar-hi.
4.4.2. Certificacions dels mèrits alAlegats i dels títols
presentats, i d’altra documentació necessària per
acreditar-los.
4.4.3. Certificacions dels mèrits específics en relació amb el
lloc de treball o dels llocs de treball a què es concursa.
4.4.4. Certificació acreditativa on consti la condició de
funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears,
quina plaça ocupa i la seva antiguitat en aquesta i en
qualsevol altra que s’hagi desenvolupat a l’administració del
Parlament de les Illes Balears, tot indicant en qualsevol cas
quines places s’han ocupat i durant quant de temps.
4.4.5. Certificació de la seva antiguitat com a funcionari en
pràctiques, interí o de carrera, o com a personal laboral de
qualsevol altra administració pública, si n’és el cas.
4.5. La data de referència per al compliment dels requisits
exigits i la possessió dels mèrits alAlegats serà el dia que finalitzi
el termini de presentació de solAlicituds.
4.6. Si per justificar els corresponents mèrits es presenten
fotocòpies dels documents originals, aquestes hauran d’estar
degudament compulsades. En cas de dubtes al respecte, es podrà
exigir per la Comissió Tècnica de Valoració la presentació dels

6.1. El termini màxim per a la resolució del concurs serà el d’un
mes comptador des del dia en què finalitzi el termini de
presentació d’instàncies.
6.2. Finalitzada la puntuació del mèrits, per part de la Comissió
Tècnica de Valoració s’exposarà al tauler d’anuncis la proposta
provisional d’adjudicació de les places.
6.3. A la vista de l’esmentada adjudicació provisional, els
interessats podran formular reclamacions en el termini de dos
dies hàbils, comptadors a partir del següent al de la data
d’exposició pública de la proposta provisional. Un cop
examinades aquestes, la Comissió publicarà al tauler d’anuncis
la proposta definitiva d’adjudicació de les places.
6.4. Realitzada la proposta definitiva, aquells aspirants que han
optat a més d’una plaça, i que per puntuació n’han obtingut més
d’una, hauran de presentar al registre de la Cambra el
corresponent escrit, on manifestaran quina de les places trien
finalment, i a quines plaça o places renuncien.
6.5. Finalment, la Comissió elevarà la proposta d’adjudicació
individualitzada de les places objecte del concurs de mèrits a la
Mesa i la Presidència de la Cambra.
Setena
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Nomenament i presa de possessió
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6. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, inferior
en tres o més nivells al del lloc al qual es concursa: 2,5 punts.

7.1. El president, per resolució, després de l’aprovació per la
Mesa, procedirà als nomenaments corresponents i aquests es
publicaran en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

B) Valoració del treball realitzat amb anterioritat a
qualsevol administració pública i al Parlament de les Illes
Balears

7.2. El termini de presa de possessió de les places convocades
serà d’un mes, comptador des del dia de la notificació dels
nomenaments pertinents, amb el cessament previ als llocs de
treball que ocupaven amb anterioritat.

1. Per haver ocupat com a funcionari de carrera un lloc de
treball amb un nivell de complement de destinació superior al
del lloc al qual es concursa: 0,055 punts per mes, fins a un
màxim de 6 punts.

Vuitena
Altres disposicions

2. Per haver ocupat com a funcionari de carrera un lloc de
treball amb un nivell de complement de destinació igual al del
lloc al qual es concursa: 0, 035 punts per mes, fins a un màxim
de 4 punts.

8.1. En tot allò no previst en aquestes bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, hom s’ajustarà al
que es disposa en el Decret 33/1994, del 28 de març de la
Conselleria de la Funció Pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, pel qual s’aprova el Reglament de proveïment
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al
servei de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
8.2. Contra la convocatòria, les seves bases i els actes
administratius que se’n derivin, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador a partir de l’endemà del de la
publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears d’aquesta resolució, d’acord amb el que disposen els
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, i a la Llei 4/1999, del 13 de gener, que
modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre; o recurs
contenciós administratiu, davant el jutjat contenciós
administratiu de Palma, tot d’acord amb el que disposen els
articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà al de la publicació
d’aquesta resolució al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

3. Per haver ocupat com a funcionari de carrera un lloc de
treball amb un nivell de complement de destinació inferior, fins
a un màxim de quatre nivells al del lloc al qual es concursa:
0,012 punts per mes, fins a un màxim de 2 punts.
El total màxim de punts que es podran obtenir globalment
per aquest apartat és de 8 punts.
C) Antiguitat
1. Per cada mes de serveis prestat a qualsevol altra
administració pública: 0,020 punts per mes, fins a un màxim de
5 punts.
2. Per cada mes de serveis prestat a l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears: 0,025 punts per mes,
fins a un màxim de 10 punts.
3. Per cada mes de serveis prestat al Parlament de les Illes
Balears en un àrea, departament, secció, servei, negociat que no
estiguin relacionats amb les tasques pròpies dels llocs de treball
que se solAliciten: 0,050 punts per mes, fins a un màxim de 15
punts.

Mèrits de consideració necessària

4. Per cada mes de serveis prestat al Parlament de les Illes
Balears en un lloc de treball corresponent a una àrea, secció,
servei, negociat, amb funcions directament relacionades amb les
tasques pròpies dels llocs de treball que se solAliciten: 0,1 punts
per mes, fins a un màxim de 20 punts.

A) Grau Personal

D) Coneixements de català

1. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, superior
en dos o més nivells o més al lloc al qual es concursa: 6 punts.

Es valoraran els coneixements de català amb el barem
següent:

2. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, superior
en un nivell al del lloc al qual es concursa: 5,5 punts.

Els certificats lliurats per la Junta Avaluadora de Català o
per la Direcció General de Política Lingüística relacionats amb
els tipus de coneixements següents:
- Coneixements elementals (certificat B): 1,50 punts.
- Coneixements mitjans (certificat C): 2 punts.
- Coneixements superiors (certificat D): 2,50 punts.
- Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E): 1
punt.

ANNEX I
BAREM DE MÈRITS

3. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, igual al
del lloc al qual es concursa: 5 punts.
4. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, inferior
en un nivell al del lloc al qual es concursa: 4 punts.
5. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, inferior
en dos nivells al del lloc al qual es concursa: 3,5 punts.

Es cas de disposar de més d’un certificat només es puntuarà
el més alt. En el cas del certificat de coneixements de llenguatge
administratiu, s’afegirà la puntuació d’aquest a la de l’altre
certificat.
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3. Així mateix es valoraran amb els mateixos punts que els
certificats de la Junta Avaluadora de Català o de la Direcció
General de Política Lingüística els títols, certificats o diplomes
equivalents, lliurats per les institucions determinades mitjançant
l’Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 16
de febrer del 2000, publicada al Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 23, de data 22 de febrer del 2000, i a l’Ordre del
conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 9 de juny del
2000, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 80,
de data 29 de juny del 2000, i per altres ordres posteriors que
reconeguin l’equivalència dels títols, certificats o diplomes
emesos per organismes i institucions diferents a la Junta
Avaluadora de Català.
4. També es valoraran, tot seguint el mateix criteri fixat a
l’apartat anterior, aquells títols o certificats oficials emesos per
l’Institut Balear d’Administració Pública (IBAP) o per l’Escola
Balear d’Administració Pública (EBAP) a favor d’aquells que
hagin superat amb aprofitament els cursos impartits d’acord
amb els programes publicats per Resolució del conseller de la
Funció Pública, de 2 de novembre de 1995, publicada al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, núm.
146, de 23 de novembre de 1995.
5. En relació amb el coneixement de la llengua catalana s’estarà
al que es disposa a l’article 20 del Decret 62/1989, de 8 de juny,
al Decret 162/2003, del 5 de setembre, i al Decret 80/2004, del
10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements
de català de la Conselleria d’Educació i Cultura.
6. En el cas que es presentin dubtes en relació amb la puntuació
o amb l’equivalència que s’ha d’atorgar a determinats certificats
o títols, o sobre la validesa d’aquests, se solAlicitarà l’informe
corresponent al Servei de Normalització Lingüística de la
Conselleria d’Educació i Cultura.
E) Cursos de formació i perfeccionament superats en
escoles d’administració pública
Dels cursos impartits per l’Institut Balear de l’Administració
Pública o per l’Escola Balear d’Administració Pública
(IBAP/EBAP) i per l’Institut Nacional de l’Administració
Pública (INAP), que a criteri de la Comissió Tècnica de
Valoració estiguin relacionats amb les funcions dels llocs de
treball als quals s’aspira, se’n valorarà cada crèdit, equivalent a
10 hores de durada, a raó de 0,075 punts.

d’hores impartides per conseqüentment, fer-ne una valoració
proporcional.
Si s’ha assistit més d’una vegada a un mateix curs o aquest
s’ha impartit més d’una vegada, es valorarà un sol cop.
La puntuació màxima per aquest apartat serà de 6 punts.
Per a la valoració de qualsevol curs, s’haurà d’acreditar que
s’ha superat amb aprofitament.
En aplicació de la resolució del dia 31 de gener del 2000, de
la Secretaria de l’Estat per a l’Administració Pública, els cursos
de formació realitzats i superats amb aprofitament en el marc
del Segon Acord de formació contínua en les administracions
públiques o d’altre que s’hagi signat amb posterioritat,
qualsevol que n’hagi estat el promotor i sempre que hagin estat
registrats a l’Institut Balear d’Administració Pública abans del
dia en què finalitzi el termini de presentació de solAlicituds,
s’entenen, a l’efecte de la valoració dins d’aquesta convocatòria,
com a superats en escoles d’administració pública.

ALTRES MÈRITS
A) Cursos de formació i perfeccionament superats en altres
entitats u organismes, diplomes, títols oficials i d’altres, així
com l’experiència laboral
1. Es valoraran per part de la Comissió Tècnica de Valoració,
els cursos de formació i perfeccionament, així com els diplomes
i títols oficials expedits en altres centres o organismes oficials
diferents dels assenyalats a l’apartat anterior, o per institucions
o centres privats, que estiguin relacionats amb les funcions del
lloc de treball al qual es concursa, tot seguint el mateix criteri i
la mateixa valoració fixats a l’apartat E del barem de mèrits en
relació als cursos de formació i perfeccionament impartits per
escoles d’administració pública.
Específicament en relació amb la plaça de cap de negociat
de Biblioteca, atesa les seves especials característiques, els
cursos de biblioteconomia i documentació es valoraran a raó de
0,12 punts per crèdit (equivalent a 10 hores de durada).
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 5 punts.

Aquells cursos directament relacionats amb les àrees
d’informàtica,
jurídicoadministratives, comptables,
pressupostàries i econòmiques, parlamentàries, d’idiomes
(anglès, francès, alemany), d’atenció al públic, de relacions
institucionals i protocol i de divulgació institucional, es
valoraran a raó de 0,090 punts per crèdit (equivalent a 10 hores
de durada).

2. Es valorarà l’experiència laboral en empreses, especialment
en les àrees d’informàtica, jurídicoadministratives, comptables,
pressupostàries i econòmiques, d’atenció al públic, de relacions
institucionals i protocol, de divulgació institucional i de
biblioteca i documentació. La puntuació màxima d’aquest
apartat serà de 3 punts. La valoració serà discrecional per part
de la Comissió Tècnica.

Específicament en relació a la plaça de cap de negociat de
Biblioteca, atesa la seva especials característiques, els cursos de
biblioteconomia i documentació es valoraran a raó de 0,12 punts
per crèdit (equivalent a 10 hores de durada).

3. Es valorarà l’assistència a cursos de prevenció de riscs
laborals, a raó de 0,080 punts per cada 1,5 hora d’assistència a
cursos, seminaris i cursets, impartits pels organismes i entitats
competents en aquesta matèria (EBAP/IBAP, Mútues
d’accidents de treball, Conselleria de Treball i Formació, IFES,
Sindicats en el marc dels acords adoptats amb l’Administració
de l’Estat i de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
CAEB i altres patronals, Ministeri de Treball i Assumptes
Socials, etc). La valoració màxima per assistència a cursos,
seminaris i cursets serà de 2 punts.

La impartició de cursos es valorarà a raó de 0,10 punts per
crèdit, d’acord amb els criteris assenyalats anteriorment. En
aquest cas, caldrà presentar el certificat corresponent, en el qual
haurà de figurar si el curs fou impartit pel funcionari en la seva
totalitat o en part. En aquest darrer cas caldrà detallar el nombre
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La titulació específica de tècnic de grau mitjà en prevenció
de riscs laborals, es valorarà amb 1,25 punts.
La titulació específica com a tècnic superior en prevenció
de riscs laborals, es valorarà amb 2 punts.
B) Estudis
Només es valoraran les titulacions de nivell acadèmic
superior a la titulació exigida per a l’ingrés en el cos al qual
pertany el funcionari. Es puntuarà de la forma següent:
1. Per cada titulació acadèmica de llicenciat universitari,
arquitecte, enginyer o equivalent: 5 punts.
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SOLALICITA de ser admès/esa a la convocatòria per poder
participar al concurs de mèrits convocat. Tot d’acord amb
l’establert a la base quarta, s’assenyala a continuació l’ordre de
preferència per ocupar les places que s’ofereixen a l’annex III
d’aquestes bases:
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________
4.___________________________________________
S’adjunten, finalment, les certificacions acreditatives, els
títols i els documents pertinents relatius als mèrits alAlegats.
A la seu del Parlament, a ___ d_________________ del

2. Per cada titulació acadèmica de diplomat universitari,
arquitecte tècnic, enginyer tècnic o per haver superat tres cursos
complets de llicenciatura: 2,5 punts.

2005.

3. Per cada titulació tècnica superior en formació professional
o de formació professional de segon grau: 1 punt.

Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes Balears.

Signatura.

ANNEX III
4. Per cada titulació tècnica de grau mitjà de formació
professional o de formació professional de primer grau: 0,5
punts.
5. En relació amb la valoració de les segones titulacions en
qualsevol àmbit, o bé a la forma de valorar-ne les titulacions, en
cas de dubte, s’estarà al que es disposa a la Resolució de la
Conselleria d’Interior del 16 de desembre del 2003, publicada
al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 174 del 18-12-2003.
6. Per cada títol de doctor: 1,5 punts.
7. Només es puntuaran les titulacions superiors a les requerides
per pertànyer al cos i grup funcionarial de les places a les quals
s’opta.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 8 punts.

RELACIÓ DE PLACES QUE ES CONVOQUEN
Places convocades

Grup

Nivell

Complement
específic

1. Cap de negociat de
Biblioteca

C

23

1.058,74 euros
mensuals

2. Administratiu de Protocol

C

20

881,80 euros
mensuals

3. Administratiu de
Divulgació Institucional

C

20

881,80 euros
mensuals

4. Administratiu de l'Àrea
d'Assistència Tècnica
Parlamentària (Registre i
Arxiu)

C

20

881,80 euros
mensuals

C) Publicacions

Per a totes les places:

Es valoraran les publicacions sobre estudis o treballs en
mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals, sobre
matèries i temes relacionats directament amb les funcions del
lloc solAlicitat, fins a un màxim de 1,25 punts.

- Cos i requisits per poder participar al concurs de mèrits:
Administratiu.
- Forma de provisió: Concurs de mèrits.

ANNEX II
MODEL D’INSTÀNCIA

El/la Sr./Sra.__________________________________
funcionari/a del cos/de l’escala____________________
amb DNI núm.:_________ i NRP núm.______________
que actualment ocupa la plaça de___________________
que prengué possessió d’aquesta dia_________________
i que es troba en situació administrativa de____________
EXPOSA que reuneix les condiciones requerides a les bases
de la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears núm. _______________
i que, per tant,

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

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 100.
- Pàg. 3855 i 3908. Informació, apartat A)
On diu: Tramitació de preguntes orals davant comissió per a les
preguntes escrites RGE núm. 247/04, ...
Ha de dir: Tramitació de preguntes orals davant comissió per a
les preguntes escrites RGE núm. 347/04, ...
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On diu: RGE núm. 247/04, relativa a creació de guarderia per
a l'agrupació d'empreses ASIMA ...
Ha de dir: RGE núm. 347/04, relativa a creació de guarderia
per a l'agrupació d'empreses ASIMA ...
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