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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6671/05, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relatives al debat de la comunicació del Govern de
les Illes Balears per tal d'explicar el contingut i els resultats de
la Conferència de presidents de comunitats autònomes i
adoptar els acords corresponents. (Mesa de 20 de setembre del
2005).

RGE núm. 6672/05, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relatives al debat de la comunicació del Govern de
les Illes Balears per tal d'explicar el contingut i els resultats de
la Conferència de presidents de comunitats autònomes i
adoptar els acords corresponents. (Mesa de 20 de setembre del
2005).

RGE núm. 6673/05, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relatives al debat de la comunicació
del Govern de les Illes Balears per tal d'explicar el contingut
i els resultats de la Conferència de presidents de comunitats
autònomes i adoptar els acords corresponents. (Mesa de 20 de
setembre del 2005).

RGE núm. 6674/05, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relatives al debat de la
comunicació del Govern de les Illes Balears per tal d'explicar
el contingut i els resultats de la Conferència de presidents de
comunitats autònomes i adoptar els acords corresponents.
(Mesa de 20 de setembre del 2005).

Palma, a 20 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 171 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta, com a conseqüència del debat de
la 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, les propostes de
resolució següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que les Illes Balears rebin compensació pel cost total que ha
suportat la Comunitat Autònoma de les Illes Balears derivat del
gran increment de població produït en el període 1999-2005,
tenint en especial consideració el creixement de la immigració.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Central
que les Illes Balears rebin compensació per les inversions en
infraestructures sanitàries relacionades amb la doble i triple
insularitat, el cost derivat d’un mercat econòmic limitat, les
conseqüències de l’existència de dèficit en recursos humans en
el sector sanitari, els costos associats a desplaçaments per a
rebre assistència sanitària i els costos de les noves tecnologies

de la informació i comunicacions que es fa imprescindible
desenvolupar en un territori insular.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a impulsar el desenvolupament de Zona Estratègica Sanitària,
la designació de centres de referència a les Illes Balears, i en
particular la designació com a tal de l’actual Hospital
Universitari Son Dureta i del nou hospital que el substituirà així
com el suficient finançament per a això.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut,
adscrit a la Conselleria de Salut, a la posada en marxa de
mesures d’organització encaminades a millorar l’eficiència en
l’assignació dels recursos incloent: activitats encaminades a la
corresponsabilització de les gerències en la gestió, elaboració de
guies de prescripció de transport sanitari; la racionalització de
la gestió del contracte de trasllats de pacients; ampliació de
jornades als centres; mesures de prevenció de riscs que
disminueixen l’absentisme laboral; millores en la gestió
logística; catàlegs unificats de productes; compres i contractació
centralitzades; implantació d’un nou model econòmic financer;
homogeneïtzació de procediments; racionalització de l’activitat
concertada; millores en la gestió patrimonial i desenvolupament
de projectes de telemedicina.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut,
adscrit a la Conselleria de Salut, a la posada en marxa de
mesures econòmiques encaminades a complir els objectius
d’Incapacitat Temporal, posada en marxa d’un portal de
compres per a millores en la concurrència de proveïdors,
millores en el procés de facturació a tercers i de seguiment
d’impagats.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut,
adscrit a la Conselleria de Salut, a la posada en marxa de
mesures a l’àrea de farmàcia que tendeixin a disminuir la
demanda de medicalització, que promoguin l’adquisició directa
de medicaments a centres sociosanitaris, així com  incentius
econòmics a la prescripció, l’adequació de la prescripció a l’alta
i l’aplicació de criteris per a la utilització i selecció de
medicaments al cost.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a formalitzar la seva obligació de disposar d’un cens únic de
població protegida, ja que hi ha comunitats autònomes que no
faciliten les seves dades al respecte.

8. En el Consell de Política Fiscal i Financera del passat 13
de setembre es va aprovar la creació d’un fons pressupostari
fixat en fins a 500 milions d’euros per donar suport a les
comunitats autònomes amb ingressos assignats a la Sanitat que
evolucionen per davall del creixement del PIB nominal
–quantitat que l’any 2003 va suposar 224.083.407. Per això el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a que, en
cas  que la xifra per als propers anys no arribi als 500 milions
d’euros, la diferència entre els 500 milions de fons pressupostari
i la xifra repartida a les comunitats autònomes com a “Clàusula
de garantia PIB” es distribueixi per criteris d’increment de
població des de l’any 1999 al 2005.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que, del fons de cohesió sanitària que s’amplia en 45 milions
d’euros, la part destinada als desplaçats estrangers sigui
ampliable, i s’atenguin totes les factures d’aquests, ja que
l'INSS recuperarà els doblers dels altres països.
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10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central,
que el fons de cohesió sanitària ja existent, i que té caràcter de
partida pressupostària ampliable, atengui la totalitat de
desplaçaments espanyols.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que, a la partida de transferències a les comunitats autònomes
de 500 milions d’euros, que l’any 2007 arribarà als 600 milions
d’euros per l’increment de 100 milions, s’apliqui un criteri de
repartiment distint a l’efectuat per als 500 milions de 2006. Així
mateix, el Parlament de les Illes Balears insta que aquest criteri
de repartiment dels 100 milions addicionals per al 2007, sigui
per increment de població; per tant, que es distribueixi
proporcionalment entre totes les comunitats autònomes que
hagin tingut increments de població protegida.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Sanitat que, en el termini màxim de sis mesos, aprovi la cartera
bàsica de serveis sanitaris consensuada amb totes les comunitats
autònomes en el Consell Interterritorial de Sanitat.

Palma, a 20 de setembre del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta, com a conseqüència del debat
de la 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, les propostes de
resolució següents:

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el sistema
de finançament autonòmic implantat des de l’1 de gener de
2002 ha estat negatiu per als ciutadans de les Illes Balears, atesa
la seva insuficiència i la seva manca de capacitat per dotar a la
nostra comunitat dels fons necessaris per fer front a les despeses
sanitàries.

2. El Parlament de les Illes Balears valora molt positivament
els esforços del Govern de l’Estat que, sense tenir-ne cap
obligació legal, ha decidit contribuir de manera decisiva a la
solució del problema, amb importants aportacions amb càrrec
als pressuposts generals de l’Estat, transferències competencials
en matèria tributària i acomptes de tresoreria.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a signar tots els acords necessaris, en el sí de la
comissió mixta Estat-Illes Balears, perquè totes les millores
financeres oferides per l’Estat a les Illes Balears es facin
realitat.

4. El Parlament de les Illes Balears lamenta que el Govern
de les Illes Balears hagi amagat a l’opinió pública i al Parlament
els beneficis reals de l’oferta del Govern de l’Estat per a les Illes
Balears i,  contràriament a les intencions anunciades, seguint les
consignes del Partit Popular i no els interessos dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears, finalment decidís abstenir-se de
la votació.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dedicar els increments de finançament a la
millora de les prestacions sanitàries a la població i eviti la
temptació d’eixugar el dèficit pressupostari de la seva gestió
amb càrrec a aquesta millora financera.

6. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a racionalitzar la despesa sanitària
per tal d’evitar l’increment dels imposts sobre hidrocarburs,
matriculació de vehicles o consum elèctric dins l’àmbit de les
Illes Balears, renunciant a la construcció del nou hospital de
referència a la finca de Son Espases i endegui el projecte de
construcció del nou hospital a la parcelAla de l’actual Son
Dureta.

Palma, a 20 de setembre del 2005
La portaveu:
Francina Armengol i Socias

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta, com a
conseqüència del debat de la 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, les propostes de resolució següents:

1. El Parlament de les Illes Balears constata que ni el
sistema de finançament vigent de  l’1 de gener del 2002, ni el
nou acord sobre el finançament de la Sanitat han previst
compensar el dèficit d’equipaments sanitaris de les Illes
Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que després de
l’acord sobre finançament, la despesa sanitària per capita a les
Illes Balears continua molt per baix de la mitjana.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que l’anàlisi de
l’evolució dels sistema de finançament autonòmic, lligat a la
competència de sanitat, preveu que el finançament per capita a
les Illes Balears és 241i/habitant inferior a la mitjana.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que l’únic
finançament just per a la ciutadania de les Illes Balears és aquell
que prevegi l’equiparació del finançament per capita, més els
costos de tots els usuaris, residents i no residents, més el cost de
la pluriinsularitat, més el major cost del nivell de vida, més el
finançament del dèficit d’equipaments.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que per obtenir
un sistema de finançament just per a la ciutadania de les Illes
Balears, la reforma de l’Estatut d’Autonomia ha de preveure la
competència exclusiva en matèria d’hisenda pública i agència
tributària pròpia.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a racionalitzar la despesa sanitària i evitar despeses
supèrflues com la construcció de l’hospital de referència a Son
Espases.

Palma, a 20 de setembre del 2005
El portaveu:
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Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta, com a
conseqüència del debat de la 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, les propostes de resolució següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que quan
solAliciti comparèixer davant el Ple del Parlament mitjançant la
fórmula de “comunicació” prevista a l’article 170 del
Reglament, trameti prèviament i per escrit el contingut bàsic de
la comunicació a tots els grups parlamentaris.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que les
mancances del sistema sanitari públic de les Illes Balears
provenen del dèficit d’infraestructures, personal i despesa
sanitària per habitant que no foren corregides en el moment
d’assumir les transferències en matèria de salut ni amb l’entrada
en vigor de l’actual model de finançament autonòmic.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que en l’actual
model de finançament autonòmic no hi ha cap mecanisme legal
que permeti compensar els augments de població que s’ha
produït a les Illes Balears els darrers anys.

4. El Parlament de les Illes Balears, tot i reconeixent que la
injecció financera aportada per l’Estat és força important pel
que fa als dos anys de vigència, constata que, no obstant això,
no cobreix les necessitats generades pel dèficit anterior i
l’augment de la població.

5. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
que en el nou model de finançament autonòmic, previst per al
2007 s’assoleixi un grau de finançament que ens equipari a la
mitjana estatal en base a la població real de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
gestionar amb major eficiència i racionalitat els recursos
destinats a la sanitat, sempre en favor del sector de propietat i
gestió pública, renunciant a projectes innecessaris com el de
l’Hospital de Son Espases i executant de manera immediata el
projecte d’hospital de Son Dureta.

Palma, a 20 de setembre del 2005
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6505/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a noves infraestructures sanitàries a Eivissa. (Mesa de
21 de setembre del 2005).

Palma, a 21 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla l'Hble. Consellera de Salut i
Consum del Govern de les Illes Balears, sobre noves
infraestructures sanitàries a Eivissa.

El Grup Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre les noves infraestructures sanitàries a Eivissa.

Palma, a 16 de setembre del 2005.
La portaveu:
Francesca Lluc Armengol i Socias.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6466/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
repercussions de la crisi tèxtil. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència, Mesa de 21 de setembre del 2005).

RGE núm. 6676/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a plantilla de tècnics de prevenció de riscs laborals.
(Mesa de 21 de setembre del 2005).

RGE núm. 6677/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici
del curs escolar (I). (Mesa de 21 de setembre del 2005).

RGE núm. 6678/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inici del curs escolar (II). (Mesa de 21 de setembre del 2005).

RGE núm. 6679/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió d'IB3
(I). (Mesa de 21 de setembre del 2005).

RGE núm. 6680/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a gestió d'IB3 (II). (Mesa de 21 de setembre del 2005).

RGE núm. 6681/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla de qualitat de l'oferta turística complementària. (Mesa de
21 de setembre del 2005).

RGE núm. 6682/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
freqüències ferroviàries que es posaran en funcionament a
partir de l'1 d'octubre. (Mesa de 21 de setembre del 2005).
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RGE núm. 6683/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa PADI. (Mesa de 21 de setembre del 2005).

RGE núm. 6684/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
potenciació de l'aprenentatge de les llengües estrangeres.
(Mesa de 21 de setembre del 2005).

RGE núm. 6685/05, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per minimitzar els efectes de l'incendi de la fàbrica
Denix. (Mesa de 21 de setembre del 2005).

RGE núm. 6686/05, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inserció
laboral de colAlectius desfavorits. (Mesa de 21 de setembre del
2005).

RGE núm. 6687/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a incompliment del Reglament del
Parlament de les Illes Balears. (Mesa de 21 de setembre del
2005).

Palma, a 21 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 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Molt Honorable President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quines repercussions creu el Molt Honorable President del
Govern de les Illes Balears que tendrà per a les Illes Balears la
crisi tèxtil entre la Unió Europea i la República Popular Xinesa?

Palma, a 14 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu no es cobreix la plantilla de tècnics de
prevenció de riscs laborals?

Palma, a 21 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Està satisfet l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura del
resultat de l'escolarització d'alumnat estranger -extracomunitari-
tal com ha quedat distribuït entre centres públics i centres
concertats per al curs 2005-2006?

Palma, a 21 de setembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures ha pres la Conselleria d'Educació i Cultura
per fer efectiva la gratuïtat dels llibres de text a l'ensenyament
obligatori?

Palma, a 21 de setembre del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sra. Vicepresident del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

És conscient la vicepresidenta del Govern de les Illes
Balears de la censura i manipulació informativa que pateix IB3
Ràdio i Televisió i, per tant, que s'està conculcant el dret a la
informació dels ciutadans de les Illes  Balears?

Palma, a 21 de setembre del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 a l'Hble. Sra. Vicepresidenta del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Pensa el Govern de les Illes Balears adoptar mesures de
racionalització en la gestió econòmica d'IB3?
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Palma, a 21 de setembre del 2005.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina  ha estat la resposta al Pla de qualitat pel que fa a
l'oferta turística complementària que està portant a terme la
Conselleria de Turisme?

Palma, a 20 de setembre del 2005.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

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 oral davant Ple.

Quantes freqüències ferroviàries es posaran en funcionament
a partir del proper 1 d'octubre?

Palma, a 20 de setembre del 2005.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què consisteix el programa d'atenció dental infantil
(PADI) de la Conselleria de Salut i Consum?

Palma, a 20 de setembre del 2005.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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 està potenciant la Conselleria d'Educació i Cultura
l'aprenentatge de llengües estrangeres?

Palma, a 20 de setembre del 2005.
El diputat:

Josep S. Gornés i Hachero.

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.

Quines actuacions té previst portar a terme la Conselleria de
Treball i Formació per tal de minimitzar les conseqüències per
als treballadors de l'incendi a la fàbrica Denix de Ciutadella de
Menorca?

Palma, a 20 de setembre del 2005.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins resultats s'han obtingut l'any 2004 en matèria
d'inserció laboral mitjançant els serveis d'orientació de
colAlectius desfavorits?

Palma, a 20 de setembre del 2005.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears incompleix el
Reglament del Parlament de les Illes Balears i no facilita la
documentació solAlicitada als grups parlamentaris?

Palma, a 20 de setembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6436/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a caça de bruixes a IB3, a contestar davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de
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les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de Control
Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 16
de setembre del 2005).

RGE núm. 6457/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a percentatge d'ús del català, a contestar davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de Control
Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 16
de setembre del 2005).

RGE núm. 6487/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
destitució/denúncia dels coordinadors, a contestar davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de Control
Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 16
de setembre del 2005).

RGE núm. 6488/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a censura
d'entrevistes, a contestar davant la Comissió de Control
Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 16 de setembre del 2005).

RGE núm. 6489/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
la Diada de Mallorca, a contestar davant la Comissió de
Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 16 de setembre del
2005).

RGE núm. 6490/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comunicats de premsa, a contestar davant la Comissió de
Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 16 de setembre del
2005).

RGE núm. 6493/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència
de la gala inaugural d'IB3 Televisió, a contestar davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de Control
Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 16
de setembre del 2005).

RGE núm. 6494/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contracte signat entre IB3 i el Reial Club Esportiu Mallorca,
a contestar davant la Comissió de Control Parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 16 de setembre del 2005).

RGE núm. 6495/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de les proves d'IB3 Televisió, a contestar davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de Control
Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 16
de setembre del 2005).

RGE núm. 6496/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
producció que emet IB3 Televisió elaborada a les Illes Balears
i amb professionals i empreses de les illes, a contestar davant
la Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de Control
Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 16
de setembre del 2005).

RGE núm. 6497/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
percentatge de programació d'IB3 Televisió en el català propi
de les illes i en castellà, a contestar davant la Comissió de
Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de Control Parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 16 de setembre del
2005).

RGE núm. 6498/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosseolló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord de
la posada en marxa de les emissions a Catalunya, a contestar
davant la Comissió de Control Parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 16 de setembre del 2005).

Palma, a 16 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 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic RTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quan s'acabarà la caça de bruixes a IB3?

Palma, a 14 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic RTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quina valoració fa la directora d'IB3 quant al percentatge
d'utilització del català en la franja horària de màxima audiència
al canal autonòmic?

Palma, a 14 de setembre del 2005.
El diputat:



BOPIB núm. 102 - 23 de setembre del 2005 3955

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic RTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quins són els motius reals de la destitució/renúncia dels
coordinadors de la televisió autonòmica IB3?

Palma, a 15 de setembre del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic RTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

És criteri general de l'ens públic de RTVIB censurar les
entrevistes segons la vestimenta dels entrevistats?

Palma, a 15 de setembre del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic RTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Per quin motiu no s'ha retransmès la Diada de Mallorca a
IB3?

Palma, a 15 de setembre del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

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 a la directora general de l'ens públic RTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Considera la directora general que és normal que s'emetin
comunicats de premsa sobre notícies que no existeixen?

Palma, a 15 de setembre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic RTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quina va ser, segons la medició existent, l'audiència de la
gala inaugural d'IB3 Televisió?

Palma, a 15 de setembre del 2005.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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 a la directora general de l'ens públic RTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quin és l'objectiu, el contingut i l'abast del contracte signat
entre IB3 i el Reial Club Esportiu Mallorca?

Palma, a 15 de setembre del 2005.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic RTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Com valora la directora general de l'ens públic RTVIB el
període d'emissió en proves d'IB3 Televisió?

Palma, a 15 de setembre del 2005.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.
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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 a la directora general de l'ens públic RTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quina part de la producció que emet IB3 Televisió des del
dia 5 de setembre del 2005 s'ha elaborat a les Illes Balears i amb
professionals i empreses de les Illes?

Palma, a 15 de setembre del 2005.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic RTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quin percentatge de la graella inicial de programació d'IB3
Televisió s'emet en el català propi de les Illes i quin en castellà?

Palma, a 15 de setembre del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic RTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quins acords va establir l'ens públic RTVIB amb la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió en relació amb la
posada en marxa de les emissions a Catalunya?

Palma, a 15 de setembre del 2005.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6450/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista relativa a estació provisional del tren a Palma, a
tramitar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de
21 de setembre del 2005).

Palma, a 21 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
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Amb motiu de les obres de soterrament de les vies del tren
i la construcció de la nova estació de Palma, el Govern ha
habilitat una andana provisional al carrer Jacint Verdaguer.

Aquesta andana resulta del tot insuficient per garantir un bon
servei als usuaris del ferrocarril. No reuneix condicions de
comoditat i de seguretat degut a l'escassa amplària de l'espai
habilitat per a la pujada i davallada dels viatgers, la qual cosa
dificulta l'accés als vagons provocant nombrosos embussos amb
les conseqüents molèsties i retards. L'edifici d'oficines i sala
d'espera és reduït i no s'han habilitat espais adequats i suficients
perquè els viatgers puguin esperar, resguardats del sol o de la
pluja, l'arribada del tren.

El carrer Jacint Verdaguer i el trànsit del seu entorn no s'han
preparat per assumir el trànsit de passatgers del ferrocarril i
obliguen als usuaris a caminar entre les obres ja que les
condicions del trànsit dels vianants des de Jacint Verdaguer fins
a la Pla d'Espanya són absolutament inadequades i perilloses.

La senyalització és insuficient, la qual cosa provoca
situacions de confusió entre els usuaris ocasionals i els turistes.

La provisionalitat de les instalAlacions serà de llarga durada,
no es tracta d'un remei puntual rectificable en pocs dies, segons
les previsions del Govern les obres no acabaran fins el 2007.

Per tots els motius exposats el PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

1. Emprendre les actuacions necessàries per garantir un servei
de qualitat als usuaris del tren mentre durin les obres de
soterrament de les vies a Palma.

2. Habilitar espais suficients per resguardar els usuaris del sol
i de la pluja mentre esperen l'arribada del tren.

3. Condicionar els accessos a l'estació provisional per garantir
la seguretat dels vianants que han d'accedir a l'estació per Jacint
Verdaguer per tal d'evitar els perills ocasionats pel trànsit.

4. InstalAlar indicadors suficients d'informació que evitin
situacions de confusió entre els usuaris ocasionals.

5. Garantir el manteniment de la qualitat de vida dels veïns per
tal d'evitar les molèsties ocasionades per les obres en dies i
hores de descans.

Palma, a 9 de setembre del 2005.
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La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 1098/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a accés al museu de
la sal. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

El projecte de museu de la sal es va adjudicar el mes de juny
i es preveu que els posseïdors de la Targeta Verda hi puguin
accedir a partir del mes d'agost.

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

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 1099/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a avantatges per
accedir a Can Marroig de Formentera. (BOPIB núm. 73 d'11
de febrer del 2005).

Les actuacions a la finca de Can Marroig són un dels
projectes proposats pel Patronat de la Fundació. En aquest
moment l'esmentada proposta es troba en fase d'estudi del
Patronat.

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

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 1105/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a accés a camps de
golf mitjançant la Targeta Verda. (BOPIB núm. 73 d'11 de
febrer del 2005).

Mitjançant la Targeta Verda es podrà accedir a 19 camps de
golf de les Illes Balears.

Palma, 25 de juliol del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 2826/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, relativa a campanya publicitària dels primers
habitatges de protecció oficial a Formentera. (BOPIB núm. 81
de 8 d'abril del 2005).

D'acord amb la informació facilitada per l'IBAVI, en data
13/07/02 i 25/07/02 es varen realitzar dues edicions de tríptics
i cartells per a la promoció d'aquests habitatges per un import de
3.589,06 euros. Així mateix es varen realitzar insercions a
premsa escrita els dies 5 i 6 d'octubre del 2002 per un import de
4.129,60 euros. Pel lliurament de claus d'aquesta promoció es
realitzaran insercions en premsa per import de 4.168 euros.

Palma, 7 de setembre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2827/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a barreres
arquitectòniques als habitatges de protecció oficial. (BOPIB
núm. 81 de 8 d'abril del 2005).

Els habitatges de protecció oficial vénen obligats pel
compliment del Decret 96/1994, de 27 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques. Contràriament no seria
possible obtenir les llicències pertinents per a la seva realització.
A més, quan són promocions de protecció oficial el nombre
d'habitatges adaptats ha de ser:

a) Un habitatge adaptat quan la programació sigui menor de 10
habitatges.
b) En programacions d'11 a 33 habitatges, 2 habitatges adaptats.
c) De 34 a 66 habitatges, 3 habitatges adaptats.
d) de 67 a 100 habitatges, 4 habitatges adaptats.
e) de 100 a 200 habitatges, 5 habitatges adaptats.
f) En programacions de més dels 200 habitatges citats a l'apartat
anterior s'afegirà un habitatge més per cada 50 habitatges o
fracció superior als 200.

Si la pregunta va referida a les queixes manifestades per un
exadjudicatari d'un dels habitatges adaptats de la promoció de
Formentera, s'han de fer una sèrie de consideracions.

En primer lloc en aquesta edificació no existeixen barreres
arquitectòniques, ja que és un projecte legal, realitzat pels
arquitectes Xavier Palleja i Salvador Roig, que varen obtenir
llicència de l'Ajuntament de Formentera en data 30 de
novembre del 2001, i la qualificació definitiva de la Direcció
General d'Arquitectura i Habitatge en data 16 de febrer del
2005.

Per altra banda, en el seu dia i ja amb les obres a punt de
lliurar, s'hi realitzà una visita amb els adjudicataris i, entre ells,
aquesta persona. Se li va ensenyar el seu habitatge per poder
comprovar ell mateix que no limitava la seva mobilitat. Amb
posterioritat, i arrel d'altres visites, va alAlegar que no tenia força
per accedir a la rampa des del carrer d'accés al seu habitatge;
davant la impossibilitat de fer modificacions a la rampa, que
hagués suposat allargar-la encara més, amb la qual cosa l'esforç
a realitzar hagués estat encara major, des de l'IBAVI es va
oferir, amb el fi d'ajudar-lo, adaptar la seva cadira de rodes per
facilitar-li l'accés.

Passat un termini sense resposta a l'oferiment, aquesta
persona presentà documentació de renúncia a l'habitatge en data
10 de març del 2005.
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Queda clara l'obligació del compliment del decret abans
esmentat en els habitatges de protecció oficial i, en aquest cas
concret, la bona disposició de l'Administració per fer tot el
possible per eliminar, en la mesura de les seves possibilitats, les
dificultats de mobilitat de la persona afectada.

Palma, 7 de setembre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 5236/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a places
noves concertades que farà el Govern de les Illes Balears per
als discapacitats físics i psíquics (II). (BOPIB núm. 96 de 15 de
juliol del 2005).

La Conselleria de Presidència i Esports destinarà la quantitat
total de 3.440.068,50 euros per a la creació de noves places
concertades per a persones amb alguna discapacitat, que es
distribueix de la següent manera:

- Consell Insular de Mallorca: 2.729.350,35 euros.
- Consell Insular de Menorca: 312.014,21 euros.
- Consell Insular d'Eivissa i Formentera: 398.703,94 euros.

Palma, 6 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 5388/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a centre
de tecnificació esportiva a Calvià. (BOPIB núm. 98 de 29 de
juliol del 2005).

La valoració que fa la Conselleria de Presidència i Esports
és bona.

Les previsions de dimensions són les que figuren en el
projecte i estan adequades al seu estudi de viabilitat. 

L'emplaçament és el que ha proposat l'empresa.

S'ajusta a la proposta i està en concordança amb els esports
a desenvolupar.

És la proposta.

La proposta és un camp de pràctiques i "pich and putt".

La proposta ho contempla per a la viabilitat del projecte
presentat.

Depèn del resultat de l'estudi de la proposta i de la decisió
que adopti finalment el consorci.

Palma, 6 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 5510/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Hospital
Militar (I). (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

D'acord amb el projecte d'execució de reforma de l'Hospital
Militar es destinaran 20 places com a centre de dia per a malalts
d'Alzheimer.

Palma, 6 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
I)

A les preguntes RGE núm. 5508/05 i 5511/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives
malalts de Huntinton i a Hospital Militar (II), respectivament.
(BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

En el projecte d'execució de reforma de l'Hospital Militar no
hi està contemplat.

Palma, 6 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 5512/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Hospital
Militar (III). (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

D'acord amb el projecte d'execució de reforma de l'Hospital
Militar a la planta tercera hi haurà una teràpia de circuits.

Palma, 6 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 5520/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a subvenció
per a cadires de rodes d'alumini. (BOPIB núm. 98 de 29 de
juliol del 2005).

Des de l'1 de gener del 2004 aquests tipus d'actuacions,
subvencions per a cadires de rodes, foren transferits als consells
insulars.

Palma, 6 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 5523/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
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acords dels ajuntaments (II). (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol
del 2005).

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

Palma, 6 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 5524/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
soterrament de les vies del tren a Inca. (BOPIB núm. 98 de 29
de juliol del 2005).

La Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports
durà a terme l'execució del soterrament de les vies del tren al
seu pas per Inca quan s'hagi aconseguit el seu finançament
mitjançant la firma d'un conveni amb el Ministeri de Foment,
d'acord amb el que preveu el PEIT.

Palma, 8 d'agost del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 5546/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a projectes
municipals de desestacionalització (I). (BOPIB núm. 98 de 29
de juliol del 2005).

La convocatòria d'ajuts urgents als municipis de les Illes
Balears per palAliar l'estacionalitat turística és del 2004; el 2005
no hi ha hagut cap altra convocatòria.

Palma, 1 de setembre del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 5547/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a projectes
municipals de desestacionalització (II). (BOPIB núm. 98 de 29
de juliol del 2005).

Us tramet, adjunta, la informació solAlicitada.

Palma, 1 de setembre del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

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

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 5554/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a estació
intermodal de Palma. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del
2005).

En resposta a la pregunta esmentada us inform que l'estació
intermodal de Palma actualment es troba en construcció.

Palma, 1 de setembre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 5567/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a escola de
pares. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

Al Pla integral de suport a la família aprovat pel Consell de
Govern de dia 19 de novembre del 2004 es fa referència a
l'escola de pares en dos apartats:

1. Dins l'àmbit d'"Educació", per a la consecució de l'objectiu:
"Prevenir la problemàtica de la violència de gènere", i a la línia
d'actuació que tracta sobre "incentivar la producció de materials
didàctics adreçats al professorat, a l'alumnat, als pares i a les
mares en relació amb la violència de gènere i crear una escola
de pares i mares", figura l'actuació d'establir accions
preventives.

En aquest sentit l'Institut Balear de la Dona té prevista la
implantació de materials didàctics per prevenir la violència de
gènere: activitats didàctiques i escoles de famílies.

2. Dins l'àmbit de "Famílies en situacions de conflicte", a
l'objectiu: "Potenciar la millora de les relacions paternofilials"
i a la línia d'"estimular l'exercici de la responsabilitat paternal
d'ambdós pares", hi ha una acció prevista que és la promoció de
l'escola de pares.

En aquest sentit la Conselleria de Presidència i Esports ha
resolt subvencionar diverses entitats sense ànim de lucre de les
Illes Balears que varen solAlicitar fons per a l'escola de pares, i
que es varen presentar a la convocatòria de les subvencions que
en matèria de família s'atorguen a les entitats sense ànim de
lucre de les Illes Balears que desenvolupin la seva tasca a
l'àmbit sociofamiliar. (Resolució de la consellera d'11 de febrer
del 2005, BOIB núm. 28 EXT de 18/02/05).

Les actuacions previstes en el Pla integral de suport a la
família s'aniran desenvolupant al llarg dels quatre anys en els
quals tindrà efecte el pla.

Palma, 6 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 5568/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a estació
intermodal de Palma. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del
2005).

En relació a l'any 2004 es va donar continuïtat al programa
de prevenció de la violència familiar, que s'havia iniciat el 2001
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i que compta amb el suport professional d'una psicòloga i d'una
treballadora social.

L'objectiu principal del programa és dur a terme una
intervenció de caire integral en nuclis familiars en els quals
s'hagin detectat problemes de violència i també establir
actuacions preventives per tal de reduir la incidència d'aquesta
violència i d'altres conductes desajustades en adolescents.

Les famílies que es van beneficiar del servei varen ser 41,
amb un total de 82 membres atesos. Podem destacar com a
dades més significatives de la població atesa que l'edat dels
menors usuaris va ser majoritàriament 16 anys (25%) i 15 anys
(20%); el sexe predominant dels menors que feren ús del servei
fou el masculí, amb un 66% front a un 34% d'usuàries de sexe
femení. En la procedència de la derivació es constata que un
39% prové de diferents institucions insulars de l'àmbit del
menor i la família, i un 20% dels centres municipals de serveis
socials. El lloc de residència dels usuaris és Palma en un 74%
dels casos, front a un 26% que tenen fixada la seva residència
a la part forana. Les colAlaboracions interinstitucionals
predominants foren amb la Conselleria d'Educació (34%) i amb
el Consell Insular de Mallorca (12%).

Fins a hores d'ara, al 2005, s'ha establert una dinàmica de
treball en xarxa al Servei de Família que possibilita la
coordinació i la colAlaboració amb els programes d'orientació i
de mediació familiar, així com també s'ha consolidat la
coordinació interinstitucional mitjançant la creació de diversos
protocols.

D'altra banda s'ha duit a terme la difusió del programa de
prevenció de la violència familiar mitjançant l'edició de fullets
informatius i la participació en mitjans de comunicació, i
pròximament n'està prevista una nova difusió.

S'ha iniciat una nova línia de treball en coordinació amb el
Jutjat de menors per tal d'oferir suport psicològic als menors
que, amb mesura de tractament ambulatori, coincideixin amb el
perfil d'usuaris del programa.

En suma, ens trobam en un període de consolidació del
servei sense perdre de vista el referent que suposa el pla integral
de suport a la família quant als objectius a aconseguir en el
període 2005-2008.

Palma, 7 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 5569/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a mediació
familiar. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

Pel que fa al 2004 es va comptar amb la contractació d'una
psicòloga especialista en mediació, que va prestar el servei dins
les mateixes dependències de la direcció general, circumstància
que no es donava amb anterioritat. A més va comptar
ocasionalment amb la colAlaboració d'una altra mediadora.

Fins a hores d'ara, en el 2005, s'ha incrementat la dotació del
servei amb una mediadora més. A més s'ha creat una dinàmica
de treball en xarxa amb la resta del servei de família, incloent-hi

el punt d'informació familiar i el programa d'orientació familiar.
S'ha impulsat i s'ha colAlaborat activament en l'avantprojecte de
llei de mediació de les Illes Balears. D'altra banda s'ha duit a
terme la difusió del programa mitjançant l'edició de fullets
informatius i la participació en debats i mitjans de comunicació.
Finalment s'ha mantingut la colAlaboració econòmica, docent i
de pràctiques amb el Màster de mediació familiar organitzat per
la UIB.

Palma, 6 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 5570/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
subvencions a equips de bàsquet en LEB. (BOPIB núm. 98 de
29 de juliol del 2005).

Les ajudes per als equips de bàsquet de Mallorca en lliga
LEB són:

- Bàsquet Inca: 241.431,54 euros.
- CB Alcúdia: 274.232,11 euros.

Palma, 7 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 5571/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
subvencions a equips de bàsquet en ACB. (BOPIB núm. 98 de
29 de juliol del 2005).

Les ajudes per als equips de bàsquet de lliga ACB són:
- Menorca Bàsquet: 853.416,40 euros.

Palma, 7 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 5572/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
subvencions a equips de futbol de primera divisió. (BOPIB
núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

Per part de la Conselleria de Turisme no es té previst, en
aquest moment, cap tipus d'ajuda o subvenció a cap equip de
futbol de primera divisió. L'any 2004 es va concertar una acció
promocional amb la Fundació Reial Mallorca per a la temporada
futbolística 2004-2005.

Palma, 1 de setembre del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
X)
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A la pregunta RGE núm. 5573/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
subvencions a equips de ciclisme. (BOPIB núm. 98 de 29 de
juliol del 2005).

Les ajudes per als equips de ciclisme són:
- 2005: 6.000.000 euros.
- 2006: 7.000.000 euros.

Palma, 7 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 5605/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ajuts
econòmics de la Fundació Illesport II. (BOPIB núm. 98 de 29
de juliol del 2005).

Les ajudes es calculen mitjançant el següent procediment:

1. Determinació del pressupost mitjà per a cada categoria.
Aquest pressupost mitjà s'ha trobat fent la mitjana dels
pressuposts de 6 a 8 equips de la mateixa categoria.

2. Càlcul del percentatge màxim a obtenir segons el pressupost
mitjà (aproximació amb una corba exponencial simple). Els
equips de categories amb pressupostos mitjans més alts poden
arribar a un percentatge d'ajuda màxim més baix que els equips
de categories amb pressupostos mitjans més baixos. Per
exemple, el Menorca Bàsquet només pot arribar a un MÀXIM
d'un 20% del pressupost mitjà  de la categoria ACB. En canvi
el Bàdminton Maó de primera divisió pot arribar a un MÀXIM
d'un 95% del pressupost mitjà de la seva categoria.

3. Avaluació dels equips aplicant els indicadors. Es realitza una
avaluació dels equips considerant un conjunt d'indicadors:

- Competició en la qual es troba l'equip: es valora amb una
puntuació més alta aquells equips que estan a categories
superiors. La màxima puntuació la té un equip que està a
primera categoria i que a més juga una competició europea.

- Títols aconseguits: si l'equip ha aconseguit guanyar un títol
la temporada anterior tindrà millor puntuació.

- Desplaçaments i pernoctacions realitzats. Es
comptabilitzen els desplaçaments realitzats segons el calendari
de competició i es dóna una puntuació en funció del destí del
desplaçament i del nombre de persones que viatgen (segons
l'esport). També es consideren les pernoctacions segons el destí
del viatge.

- Altres dades: es considera si l'equip té no equips a la
pedrera, si disposa d'escoles esportives i també l'antiguitat del
club i els anys que porta a la categoria on està competint.

4. Obtenció de la puntuació final de cada equip considerant el
pes relatiu de cada indicador sobre el total. La puntuació per a
cada indicador es corregeix en funció de la importància que té
cada un d'ells sobre la resta. En el cas que ens ocupa es reparteix
així: competicions, 30%; títols, 15%; desplaçaments, 50%;
altres dades, 5%. Amb aquests càlculs s'obté una puntuació d'1
a 10.

5. Càlcul del percentatge d'ajudes que rebrà cada equip. Es
calcula multiplicant la puntuació obtinguda pel percentatge
màxim d'ajuda al qual pot arribar segons la categoria on està
competint i dividint entre 10. Per exemple, el Menorca d'ACB
té 6,56 punts que suposen un percentatge d'ajuda d'un 13,13%
(20% x 6,5647 / 10).

6. Aplicació del percentatge obtingut al pressupost mitjà de la
categoria corresponent per obtenir el valor final de l'ajuda.

Palma, 7 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 5606/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ajuts
econòmics de la Fundació Illesport. (BOPIB núm. 98 de 29 de
juliol del 2005).

Per tal de calcular les ajudes als equips de les Illes que estan
competint a categoria nacional s'utilitza un conjunt d'indicadors
que, avaluats considerant les característiques específiques de
cada equip, permeten obtenir una puntuació d'1 a 10. Aquesta
puntuació s'utilitzarà posteriorment per fer el càlcul de l'import
de l'ajuda a entregar.

Dels quatre grups indicadors avaluats (1-competició, 2-
títols, 3-desplaçaments i pernoctacions, 4-pedrera i dades
històriques), ens centrarem en el corresponent a la valoració
dels títols. En aquest cas considerem els següents criteris de
valoració:

1. Europeu: l'equip guanya un campionat europeu de 1ª
categoria (per exemple, guanyar la lliga europea de bàsquet).

2. Lliga 1ª categoria: l'equip guanya la lliga de la màxima
categoria (p.e., guanya l'ACB).

3. Lliga més ascens: l'equip guanya la lliga i ascendeix de
categoria (p.e., de LEB a ACB).

4. Play-off d'ascens sense pujar de categoria: l'equip juga el
play-off però no puja de categoria.

5. Copa 1ª categoria: l'equip guanya una copa de 1ª categoria
(p.e., Copa del Rei de bàsquet).

6. Copa 2ª categoria: l'equip guanya una copa de 2ª categoria
(p.e., Copa del Príncep de bàsquet).

7. Comprar categoria: l'equip puja de categoria comprant una
plaça a un altre equip.

En els criteris de l'1 al 6 els equips obtindran més puntuació
dins l'apartat de títols, mentre que l'apartat 7 suposarà la
reducció de la puntuació obtinguda. Això s'ha decidit d'aquesta
manera perquè el Govern, des de la seva direcció general
d'Esports, vol valorar al màxim l'assoliment de fites esportives
prioritzant els mèrits purament esportius per sobre de tots els
altres, com per exemple els econòmics.

Palma, 7 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
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Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 5611/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a places
concertades per a persones amb discapacitats físiques i
psíquiques. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

Cada consell insular ha solAlicitat del nombre i el tipus de
noves places a concertar que ha considerat adient, tenint en
compte la disponibilitat pressupostària. Les dades són:

Consell Insular de Mallorca
- 77 places en centres de dia.
- 71 places en centres ocupacionals.
- 46 places en habitatges tutelats.
- 34 places residencials.

Consell Insular d'Eivissa i Formentera
- 29 places en centre ocupacionals.
- 9 places en habitatges tutelats.

Consell Insular de Menorca
- 4 places en habitatges tutelats.
- 4 places en habitatges assistits.
- 10 places en centres d'estades diürnes.

Palma, 6 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 5612/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
despesa per a places concertades per a persones amb
discapacitats físiques i psíquiques. (BOPIB núm. 98 de 29 de
juliol del 2005).

La Conselleria de Presidència i Esports destinarà la quantitat
total de 3.440.068,50 euros per a la creació de noves places
concertades per a persones amb alguna discapacitat, que es
distribueixen de la següent manera:

- Consell Insular de Mallorca: 2.729.350,35 euros.
- Consell Insular de Menorca: 312.014,21 euros.
- Consell Insular d'Eivissa i Formentera: 398.703,94 euros.

Palma, 6 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 5691/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a resolució
6230, referent a amarratges a  l'Escola Nacional de vela
Calanova. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

Perquè la disposició transitòria segona del Decret 61/2001,
de 20 d'abril, sobre el procediment i el règim de les
autoritzacions temporals per a embarcacions d'esplai no

professionals a les instalAlacions portuàries que gestiona
directament l'administració autonòmica de les Illes Balears,
estableix que les solAlicituds d'autorització de lloc d'amarratge
on no hi havia llocs vacants abans d'entrar en vigor aquest
decret s'han d'integrar per ordre cronològic en les llistes d'espera
que, una vegada determinades i als efectes de coneixement
general i publicitat, s'han de publicar en el BOIB.

Palma, 6 de setembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 6089/05, de gestió d'emergències de les Illes
Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
21 de setembre del 2005, atès l'escrit RGE núm. 6642/05,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb
l'establert a l'article 93 del Reglament de la Cambra, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
de referència, publicat al BOPIB núm. 100, de 9 de setembre
d'enguany, fins al proper dia 10 d'octubre del 2005.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Acord definitiu sobre la tramitació del compte general dels

consells insulars de l'exercici del 2002 (RGE núm. 5383/05).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
21 de setembre del 2005, conformement amb el parer manifestat
per la Junta de Portaveus, en sessió del proppassat dia 14,
acordà que la tramitació del compte general esmentat
s'acompleixi en el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts i
que no se'n derivin propostes de resolució.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals

i Generals per a la Proposició no de llei RGE núm. 4235/05.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
21 de setembre del 2005, atès l'escrit RGE núm. 6499/05,
presentat pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
acordà que la proposició no de llei de referència, presentada per
aquest grup parlamentari, relativa denúncia de l'acord general de
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la santa Seu (BOPIB núm. 88, de 27 de maig d'enguany), sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Substitució a la Ponència de Reforma de l'Estatut

d'Autonomia de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
6438/05, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i restà
assabentada que a la Ponència de la Reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears l'Hble. Sr. Joan Font i Rosselló
serà substituït per l'Hble. Sr. Josep Mayans i Serra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Membres que han de formar part de la Ponència

encarregada d'estudiar les repercussions que sobre l'economia
balear té l'oferta del tot inclòs.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de setembre del 2005, restà assabentada dels escrits RGE
núm. 4293/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista;
4299/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds;
4314/05, del Grup Parlamentari Socialista; 4332/05, del Grup
Parlamentari Popular, i 6407/05, del Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant els quals es comuniquen els membres que han de
formar part de la ponència de referència, i que són els següents:

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista:
Hble. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer.

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds:
Hble. Sr. Miquel Rosselló i del Rosal.

Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sr. Celestí Alomar i Mateu.
Hble. Sra. Patrícia Abascal i Jiménez.

Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Antoni Marí i Tur.
Hble. Sr. Jaume Ricard Tadeo i Florit.
Hble. Sr. Andreu Prohens i Vicens.
Hble. Sr. Francesc Molina i Fresneda.

Grup Parlamentari Mixt:
Hble. Sr. Miquel Nadal i Buades.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de setembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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