
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 21 d'octubre del 2005 VI legislatura Núm. 106  

SUMARI

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ

A) Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 5261/05. 4111

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

A) RGE núm. 7441/05, del Grup Parlamentari Socialista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4608/05, relativa a política general
en matèria de prevenció de riscs laborals. 4111

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 7048/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a al Servei
112 (I). 4115

B) RGE núm. 7049/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a al Servei 112
(II). 4115

C) RGE núm. 7050/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a al Servei 112
(III). 4115

D) RGE núm. 7051/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
a ajuntaments per a seguretat a les platges. 4115

E) RGE núm. 7052/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis amb
l'Ajuntament de Calvià (I). 4115



4102 BOPIB núm. 106 - 21 d'octubre del 2005 

F) RGE núm. 7053/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis amb
l'Ajuntament de Calvià (II). 4115

G) RGE núm. 7054/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
amb l'Ajuntament de Calvià (III). 4115

H) RGE núm. 7055/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvi de color
dels vehicles de la policia local. 4116

I) RGE núm. 7056/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de pintar
les motos aquàtiques. 4116

J) RGE núm. 7057/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places noves
de funcionaris (I). 4116

K) RGE núm. 7058/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places noves
de funcionaris (II). 4116

L) RGE núm. 7059/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places noves
de no funcionaris (I). 4116

M) RGE núm. 7060/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous
contractes a càrrec dels projectes d'inversió. 4116

N) RGE núm. 7061/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infraccions
de joc al municipi de Santanyí. 4116

O) RGE núm. 7062/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratificacions
al personal de la Conselleria d'Interior. 4117

P) RGE núm. 7063/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores extres
de la Conselleria d'Interior. 4117

Q) RGE núm. 7064/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Servei 112
(IV). 4117

R) RGE núm. 7065/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges a
Madrid de la D.G. de Funció Pública. 4117

S) RGE núm. 7066/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació de
la D.G. de Funció Pública. 4117

T) RGE núm. 7255/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a OPA sobre
ENDESA (I). 4117

U) RGE núm. 7256/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a OPA sobre
ENDESA (II). 4117

V) RGE núm. 7257/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissió de deute
(I). 4117

X) RGE núm. 7258/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissió de deute
(II). 4118

Y) RGE núm. 7259/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi del Banc
d'Espanya sobre la renda disponible dels ciutadans. 4118

Z) RGE núm. 7260/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi d'un
exconseller sobre la transferència d'educació. 4118

AA) RGE núm. 7261/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
d'imposts. 4118

AB) RGE núm. 7262/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressió fiscal
a les Illes Balears. 4118



BOPIB núm. 106 - 21 d'octubre del 2005 4103

AC) RGE núm. 7263/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "Hipoteca Jove".
4118

AD) RGE núm. 7264/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissions d'IB3
des d'una carpa. 4118

AE) RGE núm. 7265/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de
joguines perilloses. 4119

AF) RGE núm. 7266/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impagament de
dietes del curs escolar. 4119

AG) RGE núm. 7267/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedició de
títols acadèmics. 4119

AH) RGE núm. 7268/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a irregularitats
a l'empresa pública GESMA. 4119

AI) RGE núm. 7275/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions sobre la grip aviària. 4119

AJ) RGE núm. 7276/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a recursos en vigilància de les reserves marines. 4119

AK) RGE núm. 7277/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a recursos en la vigilància de la caulerpa taxifolia. 4119

AL) RGE núm. 7278/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a recursos per al manteniment de la xarxa de monitorització. 4120

AM) RGE núm. 7279/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions sobre les reserves marines. 4120

AN) RGE núm. 7280/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a recursos en la vigilància de larus andouinii i phalacrocorax aristotelis desmarestil. 4120

AO) RGE núm. 7281/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a fondejos per a la preservació de praderies de posidònia. 4120

AP) RGE núm. 7282/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a ampliació de les ajudes per a la compra d'electrodomèstics. 4120

AQ) RGE núm. 7309/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a compra de la Tarja Verda. 4120

AR) RGE núm. 7312/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a l'empresa DENIX. 4120

AS) RGE núm. 7313/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a la fàbrica DENIX. 4120

AT) RGE núm. 7314/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a la grip aviària. 4121

AU) RGE núm. 7315/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a depuradores del Govern de les Illes Balears. 4121

AV) RGE núm. 7316/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a depuradores del Govern de les Illes Balears II. 4121

AX) RGE núm. 7317/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a depuradores del Govern de les Illes Balears III. 4121

AY) RGE núm. 7324/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incendi de l'empresa DENIX (I). 4121



4104 BOPIB núm. 106 - 21 d'octubre del 2005 

AZ) RGE núm. 7325/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incendi de l'empresa DENIX (II). 4121

BA) RGE núm. 7326/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos per
publicitat a IB3. 4122

BB) RGE núm. 7327/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi
de necessitats de l'Arxiu del Regne de Mallorca. 4122

BC) RGE núm. 7328/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost de la fundació contra la violència de gènere. 4122

BD) RGE núm. 7329/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
integrants de la fundació contra la violència de gènere. 4122

BE) RGE núm. 7330/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
empreses o entitats de la fundació contra la violència de gènere. 4122

BF) RGE núm. 7331/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
de les accions de la fundació contra la violència de gènere. 4122

BG) RGE núm. 7340/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a reducció de les intervencions a Can Misses durant l'estiu. 4122

BH) RGE núm. 7341/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a contractes precaris d'especialistes a Can Misses. 4122

BI) RGE núm. 7342/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
funcions de la immunòloga de Can Misses. 4123

BJ) RGE núm. 7343/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
pressupost dels concerts entre l'ib-salut i la policlínica Nª Sra. del Rosario. 4123

BK) RGE núm. 7344/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a serveis concertats entre l'ib-salut i la clínica Nª Sra. del Rosario. 4123

BL) RGE núm. 7345/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
pacients TNP. 4123

BM) RGE núm. 7346/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a significat dels grups de pacients TNP. 4123

BN) RGE núm. 7347/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a pagament a clíniques privades. 4123

BO) RGE núm. 7396/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
subministradores de fàrmacs en exclusivitat al SARC (I). 4123

BP) RGE núm. 7397/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
subministradores de fàrmacs en exclusivitat al SARC (II). 4123

BQ) RGE núm. 7398/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
subministradores de fàrmacs en exclusivitat al SARC (III). 4124

BR) RGE núm. 7399/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
subministradores de fàrmacs en exclusivitat al SARC (IV). 4124

BS) RGE núm. 7400/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
subministradores de fàrmacs en exclusivitat al SARC (V). 4124

BT) RGE núm. 7411/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a minutatge d'IB3
i TVE. 4124

BU) RGE núm. 7412/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sou del colAlaborador
esportiu d'IB3. 4124



BOPIB núm. 106 - 21 d'octubre del 2005 4105
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H) RGE núm. 7362/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alt índex de
criminalitat a les Illes Balears. 4128

I) RGE núm. 7363/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
institucional i Estatut (I). 4129

J) RGE núm. 7364/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
institucional i Estatut (II). 4129

K) RGE núm. 7365/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política institucional i Estatut (III). 4129

L) RGE núm. 7366/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política institucional i Estatut (IV). 4129

M) RGE núm. 7506/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a tot
inclòs. 4129

N) RGE núm. 7509/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió
d'ingressos d'IB3 per al 2005. 4129

O) RGE núm. 7510/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat
de televisió autonòmica a les Illes Balears. 4129

P) RGE núm. 7511/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professors
per al graduat en Seguretat i Ciències Policials. 4130

Q) RGE núm. 7512/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exagerada presència
de consellers a un programa d'IB3. 4130

R) RGE núm. 7515/05, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
reestructuració del sector lleter que proposa el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 4130

S) RGE núm. 7516/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del Decret
4/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. 4130

T) RGE núm. 7517/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes aprovats
dins el marc de la iniciativa europea EQUAL. 4130

U) RGE núm. 7518/05, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis entre
el Govern balear i les entitats locals sobre pactes locals. 4130

V) RGE núm. 7519/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves edicions
de la fira o mostra de cultura popular. 4130

X) RGE núm. 7520/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a postura del Govern de
l'Estat en relació al Pla Integral de la Platja de Palma. 4131

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7042/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a al Servei
112 (I). 4133

B) RGE núm. 7043/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a al Servei 112
(II). 4133

C) RGE núm. 7044/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a telèfons
mòbils d'Interior. 4133

D) RGE núm. 7045/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges a
Madrid de la DG de Funció Pública. 4134
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E) RGE núm. 7046/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infraccions
de joc. 4134

F) RGE núm. 7047/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a color dels
cotxes de la policia local. 4134

G) RGE núm. 7302/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a acord entre les farmàcies i GESMA. 4134

H) RGE núm. 7303/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a acord entre les farmàcies i GESMA (II). 4134

I) RGE núm. 7304/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a acord entre les farmàcies i GESMA (III). 4134

J) RGE núm. 7305/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a acord entre les farmàcies i GESMA (IV). 4134

K) RGE núm. 7306/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a acord entre les farmàcies i GESMA (V). 4135

L) RGE núm. 7307/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a acord entre les farmàcies i GESMA (VI). 4135

M) RGE núm. 7335/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
comparació intermensual d'intervencions a l'hospital Can Misses. 4135

N) RGE núm. 7336/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
raons de la reducció d'intervencions els mesos d'estiu a l'hospital Can Misses. 4135

O) RGE núm. 7337/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
pacients derivats a la policlínica Nuestra Sra. del Rosario. 4135

P) RGE núm. 7338/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
declaracions del gerent de l'hospital Can Misses. 4135

Q) RGE núm. 7339/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
actualització de les plantilles de l'hospital Can Misses. 4135

R) RGE núm. 7351/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
inconstitucionalitat de la convocatòria de cursos de formació. 4136

S) RGE núm. 7367/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expropiacions a l'illa
d'Eivissa (I). 4136

T) RGE núm. 7368/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expropiacions a l'illa
d'Eivissa (II). 4136

U) RGE núm. 7369/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expropiacions a l'illa
d'Eivissa (III). 4136

V) RGE núm. 7370/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expropiacions a l'illa
d'Eivissa (IV). 4136

X) RGE núm. 7371/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Targeta Jove.
4136

Y) RGE núm. 7372/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a crèdits blans
(I). 4137

Z) RGE núm. 7373/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a crèdits blans
(II). 4137

AA) RGE núm. 7374/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a crèdits blans
(III). 4137
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AB) RGE núm. 7375/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a crèdits blans
(IV). 4137

AC) RGE núm. 7376/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a crèdits blans
(V). 4137

AD) RGE núm. 7377/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'escoletes. 4137

AE) RGE núm. 7378/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'escoleta
laboral d'ASIMA. 4137

AF) RGE núm. 7379/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'escoleta
laboral d'ASIMA (I). 4138

AG) RGE núm. 7380/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'escoleta
laboral d'ASIMA (II). 4138

AH) RGE núm. 7381/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'escoleta
laboral d'ASIMA (III). 4138

AI) RGE núm. 7382/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'escoleta
laboral d'ASIMA (IV). 4138

AJ) RGE núm. 7383/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'escoleta
laboral d'ASIMA (V). 4138

AK) RGE núm. 7384/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'escoleta
laboral d'ASIMA (VI). 4138

AL) RGE núm. 7385/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoleta a
l'hospital de Son Llàtzer (I). 4138

AM) RGE núm. 7386/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoleta
a l'hospital de Son Llàtzer (II). 4139

AN) RGE núm. 7387/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoleta a
l'hospital de Son Llàtzer (III). 4139

AO) RGE núm. 7388/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
del Projecte EQUAL. 4139

AP) RGE núm. 7389/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
de l'Institut de Qualitat. 4139

AQ) RGE núm. 7390/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines
d'informació i assessorament per a discapacitats. 4139

AR) RGE núm. 7391/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "sense
sostre". 4139

AS) RGE núm. 7392/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos a
l'abast dels marginats. 4140

AT) RGE núm. 7393/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de
centres d'acollida que donen atenció a les persones en situació d'exclusió social que volen entrar dins l'actual xarxa. 4140

AU) RGE núm. 7394/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoleta a
l'hospital de Son Llàtzer (II). 4140

AV) RGE núm. 7431/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions per
a l'adquisició d'electrodomèstics de classe A. 4140

AX) RGE núm. 7439/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
subvencions per als sectors comercial, industrial i de serveis. 4140
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AY) RGE núm. 7444/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desfilada
de moda ADLIB a la Xina. 4140

AZ) RGE núm. 7445/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capacitat
productiva de les empreses de les Illes Balears. 4141

BA) RGE núm. 7446/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línia de
subvencions per a la internacionalització d'empreses. 4141

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 7121/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans. 4141

B) RGE núm. 7122/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del Fons de finançament per a la modernització de
destins turístics madurs (FOMIT). 4142

C) RGE núm. 7428/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de la zona estratègica sanitària. 4142

D) RGE núm. 7429/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament del fons de cohesió sanitària. 4143

E) RGE núm. 7430/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa a definició de la política farmacèutica. 4143

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 6999/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a salut bucodental a la població d'entre 6 i 15 anys.
4144

B) RGE núm. 7273/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a servei de tren + bus a la comarca de Llevant.
4145

C) RGE núm. 7348/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a immigrants a la frontera de Ceuta i Melilla.
4145

D) RGE núm. 7349/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a regulació del tot inclòs. 4146

E) RGE núm. 7395/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei de garanties dels drets de la infància i de l'adolescència de les
Illes Balears. 4146

F) RGE núm. 7425/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a reserva marina de Llevant. 4147

3.17. INFORMACIÓ

A) Òrgan de tramitació i ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 6846/05, de caça i pesca fluvial
de les Illes Balears. 4147

B) Tramitació de preguntes orals davant comissió per a les preguntes escrites RGE núm. 4904/05 i 4907/05 a 4911/05. 4147

C) Retirada de les preguntes orals davant la Comissió d'Assumptes Socials RGE núm. 5472/05 a 5477/05. 4147

D) Aval del Grup Parlamentari Popular per a la Proposició de llei RGE núm. 5966/05. 4147

4. INFORMACIONS

A) Designació de la Comissió Tècnica de Valoració del concurs per al proveïment de determinats llocs de feina vacants a la Relació
de Llocs de Feina de la Cambra, mitjançant concurs de mèrits. 4148

5. CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció errates BOPIB núm. 105. 4148
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 5261/05.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de setembre
del 2005, es procedí a l'ajornament de la Proposició no de llei
RGE núm. 5261/05, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a diàleg i final de la violència.
(BOPIB núm. 96, de 15 de juliol del 2005).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 7441/05, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4608/05, relativa a
política general en matèria de prevenció de riscs laborals.
(Mesa de 19 d'octubre del 2005).

Palma, a 19 d'octubre 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
4608/05, relativa a política general en matèria de prevenció de
riscs laborals, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, en compliment de la legislació de prevenció de riscs
laborals i en l'àmbit de les seves competències a assegurar el
compliment de la normativa en el territori de les Illes Balears,
i per tant, millorar la qualitat de feina de tots els treballadors.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a publicar amb la suficient desagregació (mensual, per
illes, tipus d'accident i sector d'activitat) les dades sobre
sinistralitat laboral, amb suport paper i web, un cop publicades
pel Ministeri de Treball.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a encarregar i presentar al Parlament, per al seu debat,
un estudi sobre la població més afectada per la sinistralitat, per
tal d'establir mesures específiques per palAliar-la.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a contractar per a cada projecte d'inversió pública un
tècnic superior de prevenció que sigui l'encarregat de coordinar,
vigilar i millorar el compliment de la legislació en prevenció de
riscs laborals.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa, en el termini d'un any, un pla
d'expansió del compliment de la legislació a tota l'administració
local (ajuntaments i consells), en el qual s'estableixin les ajudes
necessàries per a la formació de treballadors i la contractació
dels serveis de prevenció (propis o aliens).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar davant el Parlament un projecte de
modificació de la normativa de subvencions, per assegurar el
compliment de la legislació en matèria de prevenció de riscs als
beneficiaris de qualsevol subvenció per part del Govern.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure un apartat específic al Pacte per l'Ocupació
relatiu a la prevenció de riscs laborals, per tal de concertar amb
patronals i sindicats les mesures adients per reduir la sinistralitat
laboral.

Palma, a 14 d'octubre del 2005.
La diputada:
Maria del Carme Garcia i Querol.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 7048/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
al Servei 112 (I). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7049/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
al Servei 112 (II). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7050/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
al Servei 112 (III). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7051/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a ajuntaments per a seguretat a les platges. (Mesa
de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7052/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis amb l'Ajuntament de Calvià (I). (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7053/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis amb l'Ajuntament de Calvià (II). (Mesa de 19
d'octubre del 2005).
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RGE núm. 7054/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis amb l'Ajuntament de Calvià (III). (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7055/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
canvi de color dels vehicles de la policia local. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7056/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de pintar les motos aquàtiques. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7057/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
places noves de funcionaris (I). (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7058/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
places noves de funcionaris (II). (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7059/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
places noves de no funcionaris (I). (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7060/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nous contractes a càrrec dels projectes d'inversió. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7061/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraccions de joc al municipi de Santanyí. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7062/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions al personal de la Conselleria d'Interior. (Mesa
de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7063/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
hores extres de la Conselleria d'Interior. (Mesa de 19 d'octubre
del 2005).

RGE núm. 7064/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
Servei 112 (IV). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7065/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges a Madrid de la D.G. de Funció Pública. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7066/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
formació de la D.G. de Funció Pública. (Mesa de 19 d'octubre
del 2005).

RGE núm. 7255/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a OPA
sobre ENDESA (I). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7256/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a OPA
sobre ENDESA (II). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7257/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissió
de deute (I). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7258/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissió
de deute (II). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7259/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi del
Banc d'Espanya sobre la renda disponible dels ciutadans.
(Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7260/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi
d'un exconseller sobre la transferència d'educació. (Mesa de
19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7261/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
d'imposts. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7262/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressió
fiscal a les Illes Balears. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7263/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
"Hipoteca Jove". (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7264/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissions
d'IB3 des d'una carpa. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7265/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada
de joguines perilloses. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7266/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
impagament de dietes del curs escolar. (Mesa de 19 d'octubre
del 2005).

RGE núm. 7267/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedició
de títols acadèmics. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7268/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
irregularitats a l'empresa pública GESMA. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7275/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions sobre la grip aviària. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).
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RGE núm. 7276/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a recursos en vigilància de les reserves
marines. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7277/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a recursos en la vigilància de la caulerpa
taxifolia. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7278/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a recursos per al manteniment de la xarxa de
monitorització. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7279/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions sobre les reserves marines. (Mesa
de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7280/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a recursos en la vigilància de larus andouinii
i phalacrocorax aristotelis desmarestil. (Mesa de 19 d'octubre
del 2005).

RGE núm. 7281/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a fondejos per a la preservació de praderies de
posidònia. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7282/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a ampliació de les ajudes per a la compra
d'electrodomèstics. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7309/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a compra de la Tarja Verda. (Mesa de
19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7312/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a l'empresa DENIX. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7313/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la fàbrica DENIX. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7314/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la grip aviària. (Mesa de 19 d'octubre
del 2005).

RGE núm. 7315/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a depuradores del Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7316/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a depuradores del Govern de les Illes
Balears II. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7317/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a depuradores del Govern de les Illes
Balears III. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7324/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incendi de l'empresa DENIX (I). (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7325/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria del
Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incendi de l'empresa DENIX (II). (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7326/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
per publicitat a IB3. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7327/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estudi de necessitats de l'Arxiu del Regne de Mallorca. (Mesa
de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7328/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pressupost de la fundació contra la violència de
gènere. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7329/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a integrants de la fundació contra la violència de
gènere. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7330/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a empreses o entitats de la fundació contra la violència
de gènere. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7331/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cost de les accions de la fundació contra la violència
de gènere. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7340/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a reducció de les intervencions a Can Misses durant
l'estiu. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7341/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a contractes precaris d'especialistes a Can Misses.
(Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7342/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a funcions de la immunòloga de Can Misses. (Mesa de
19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7343/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a pressupost dels concerts entre l'ib-salut i la
policlínica Nª Sra. del Rosario. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).
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RGE núm. 7344/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a serveis concertats entre l'ib-salut i la clínica Nª Sra.
del Rosario. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7345/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a pacients TNP. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7346/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a significat dels grups de pacients TNP. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7347/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a pagament a clíniques privades. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7396/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
farmàcies subministradores de fàrmacs en exclusivitat al SARC
(I). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7397/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
farmàcies subministradores de fàrmacs en exclusivitat al SARC
(II). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7398/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
farmàcies subministradores de fàrmacs en exclusivitat al SARC
(III). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7399/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
farmàcies subministradores de fàrmacs en exclusivitat al SARC
(IV). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7400/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
farmàcies subministradores de fàrmacs en exclusivitat al SARC
(V). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7411/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a minutatge
d'IB3 i TVE. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7412/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sou del
colAlaborador esportiu d'IB3. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7413/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
sèrie "Suite-Hotel". (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7427/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la grip aviària. (Mesa de 19 d'octubre
del 2005).

RGE núm. 7432/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres Pla
Mirall a Palma. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7448/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge de
5 consellers a Menorca (I). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7449/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a àrees de
responsabilitat del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7450/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge de
5 consellers a Menorca (II). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7451/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge de
5 consellers a Menorca (III). (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7452/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi del
Banc d'Espanya sobre la renda disponible dels ciutadans.
(Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7453/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora
educativa a les Illes Balears. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7454/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre
de parelles homosexuals. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7455/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda per
a la reforma del Teatre Principal d'Inca. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7456/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació
econòmica de les Illes Balears. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7457/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
"Hipoteca Jove". (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7458/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sorpresa
en matèria impositiva. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

Palma, a 19 d'octubre 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El motiu pel qual s'ha retirat la querella del conseller
d'Interior contra el concessionari del Servei del 112, és que
aquest tenia raó en la seva acusació?
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Palma, a 6 d'octubre 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 escrita.

Pensa tal i com va afirmar el conseller d'Interior en seu
parlamentària retirar la concessió als actuals adjudicataris del
112?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina quantitat ha estat valorat el preu de rescat de la
concessió del Servei del 112?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep 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 escrita.

Quina quantitat de doblers i a quins ajuntaments s'ha
subvencionat durant el 2005 per a seguretat a les platges?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de convenis té signats la Conselleria d'Interior amb
l'Ajuntament de Calvià?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.

Quina quantitat de doblers ha d'abonar o ha abonat durant el
2005 i 2005 la Conselleria d'Interior a l'Ajuntament de Calvià
per cada un dels convenis signats?

Palma, a 6 d'octubre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines quantitats de doblers s'han abonat pels convenis
signats amb l'Ajuntament de Calvià durant l'any 2005 i per quin
concepte?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.

Quin és el cost de pintar cada vehicle amb els nous colors
dels vehicles de la policia local?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.
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Quin ha estat el cost de pintar les motos aquàtiques de la
Conselleria d'Interior?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.

Quantes places noves de funcionaris ha creat la Conselleria
d'Interior des de juliol del 2003?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines persones ocupen o han ocupat les places noves de
funcionaris creades per la Conselleria d'Interior des de l'any
2003?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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 escrita.

Quantes places noves de no funcionaris ha creat la
Conselleria d'Interior des de juliol del 2003?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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 escrita.

Quant nous contractes per a personal a càrrec dels projectes
d'inversió ha realitzat la Conselleria d'Interior durant el 2005?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com s'explica el  conseller d'Interior que al terme municipal
de Santanyí no s'hagi iniciat cap expedient per infracció de joc
i en canvi si se n'hagin iniciat a municipis del seu entorn?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació de les gratificacions donades a tot el
personal de la Conselleria d'Interior durant l'any 2005?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de les hores extres abonades a la
Conselleria d'Interior durant l'any 2005?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
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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 grau de compliment del Servei del 112 d'acord
amb el plec de condicions i les millores presentades per
l'adjudicatari?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quants viatges a Madrid ha pagat la Conselleria d'Interior a
la directora general de Funció Pública des del 2003?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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.

Quina titulació i cursos ha cursat la directora general de
Funció Pública des del 2003?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep 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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de l'OPA
sobre ENDESA, sobretot per als consumidors de la nostra
comunitat?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de l'OPA
sobre ENDESA, sobretot per als treballadors de la seva filial
GESA?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines limitacions ha posat el Govern central a l'emissió de
deute per valor de 320 milions d'euros que pretén realitzar el
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que, si n'és el cas, l'emissió de deute per valor de 320
d'euros serà la major de les realitzades per qualsevol Govern de
les Illes Balears per fer front al dèficit pressupostari?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
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.

Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears un
estudi d'un vocal del Banc d'Espanya en què es posa de manifest
que la renda disponible dels ciutadans de les illes se situa per
sota de la mitjana nacional?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
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.

Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears un
estudi realitzat per un exconseller en el qual es posa de manifest
que, gràcies a la gestió realitzada pel PP el seu mandat al
Govern central, les Illes Balears han perdut fins a la data d'avui
481 milions d'euros per la transferència en educació?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern de les Illes Balears pensa aplicar en l'exercici
2006 el mal anomenat "cèntim sanitari", augmentant els
imposts?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
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 quant calcula el Govern de les Illes Balears que
augmentarà la pressió fiscal en l'exercici 2006 als ciutadans de
les Illes Balears?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quantes entitats financeres ha signat el Govern de les
Illes Balears qualque conveni per oferir l'anomenada "Hipoteca
Jove"?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que el Govern de les Illes Balears permet que IB3
emeti alguns dels seus programes-estrella des d'una carpa sense
llicència d'instalAlació, fet que no és permès a la resta de
ciutadans?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
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 temps duien al mercat les joguines retirades pels
serveis del Govern de les Illes Balears per incomplir normes de
seguretat que podien afectar els nins i nines?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
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.

Quins doblers deu exactament el Govern de les Illes Balears
per l'impagament de dietes del curs escolar passat?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat



BOPIB núm. 106 - 21 d'octubre del 2005 4119

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quins objectius ha dedicat el Govern de les Illes Balears
els doblers que ha rebut per l'expedició de títols acadèmics que
no ha tramitat?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
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 irregularitats s'han produït darrerament a l'empresa
pública GESMA dependent del Govern de les Illes Balears en
relació amb la venda de medicaments?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
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 actuacions concretes a crut, mig i llarg termini té
previst el Govern per prevenir i afrontar la grip aviària, la qual
pot convertir-se en pandèmia, segons l'OMS?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
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.

Quins recursos financers i humans es destinen actualment a
la vigilància de les reserves marines de s'Arenal, Cap de
Regana, Nord de Menorca i Freus d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
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.

Quins recursos financers i humans es destina actualment el
Govern a la vigilància de l'alga invasora caulerpa taxifolia?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
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.

Quins recursos financers i humans destina actualment el
Govern al manteniment de la xarxa de monitorització de la
posidònia?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
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 actuacions concretant pressupost i material que s'ha
aportat aquest any a les confraries de pescadors afectades per a
les reserves marines?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
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.

Quins recursos financers i humans es destina actualment el
Govern a la vigilància de les colònies de larus andouinii i
phalacrocorax aristotelis desmarestii?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
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La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins llocs concrets s'establiran els 520 fondeigs per
preservar les praderies de posidònia, tal com s'ha especificat en
el projecte Life Posidònia?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
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.

Pensa el Govern ampliar el pressupost i període destinat a
les ajudes als ciutadans per adquirir electrodomèstics de baix
consum tenint en compte que en menys d'1 mes s'han exhaurit
les ajudes?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)
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.

Quants turistes han comprat la tarja verda fins al dia d'avui?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures concretes de suport a l'empresa DENIX de
Ciutadella de Menorca té previstes la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines mesures concretes de suport als treballadors de la
fàbrica DENIX de Ciutadella de Menorca té previstes la
Conselleria de Treball i Formació?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
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'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines mesures té previst posar en marxa la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per tal de prevenir la grip aviària?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
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 Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines són les empreses que s'encarreguen del manteniment
de les depuradores que depenen del Govern de les Illes Balears?
(Especificar empresa i municipi).

De quin personal disposen?

Palma, a 10 d'octubre del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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AV)
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 Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quin és el pressupost destinat al manteniment de les
depuradores, per obres de millora i/o reparacions pels anys 2004
i 2005?

Palma, a 10 d'octubre del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)
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 Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines són les obres de millora i o reparacions a les
depuradores durant els anys 2004 i 2005? Especificar l'obra i el
municipi on es troba ubicada la depuradora.

Palma, a 10 d'octubre del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)
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.

Amb quines persones o colAlectiu s'ha reunit el conseller de
Treball per tractar temes directament relacionats amb l'incendi
de la fàbrica DENIX de Ciutadella, i a quins compromisos s'ha
arribat amb les mateixes?

Palma, a 7 d'octubre del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)
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.

Amb quines iniciatives concretes i específiques ha contribuït
el Govern de les Illes a "minimitzar i a reduir els efectes sobre
la seva, diríem, personalitat laboral, sobre la seva actitud com
a treballadors, sobre la seva economia familiar i, sobretot, sobre

les circumstàncies de necessitat que tenen aquestes famílies", tal
com va manifestar davant el Ple del Parlament el conseller de
Treball, referit als treballadors de la fàbrica incendiada DENIX
de Ciutadella?

Palma, a 7 d'octubre del 2005.
La diputada:
Maria del Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)
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.

Quins han estat els ingressos per publicitat d'empreses
privades a IB3 televisió i ràdio fins ara?

Palma, a 7 d'octubre del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)
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.

En quin estat es troba l'estudi de necessitats de remodelació
i ampliació de l'Arxiu del Regne de Mallorca que s'ha d'elaborar
per part de la Conselleria d'Educació i Cultura?

Palma, a 10 d'octubre del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)
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.

Amb quin pressupost compta la Fundació contra la violència
de gènere?

Palma, a 10 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Sebastiana Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD)
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 escrita.

Quins són els integrants del patronat de la Fundació contra
la violència de gènere?

Palma, a 10 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Sebastiana Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)
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 empreses o entitats formen part de la Fundació
contra la violència de gènere i quina ha estat l'aportació de
cadascuna a la fundació?

Palma, a 10 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Sebastiana Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)
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 ha estat el cost de cada una de les accions duites a
terme per la Fundació contra la violència de gènere?

Palma, a 10 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Sebastiana Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes intervencions programades s'han deixat de dur a
terme durant els mesos de l'estiu d'enguany a l'hospital de Can
Misses?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)
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 actuacions pens dur a terme la conselleria per
corregir la precarietat laboral de 19 metges especialistes de
l'hospital Can Misses?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)
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 funcions i a quin servei està adscrita la
immunòloga que treballa a la biblioteca de l'hospital Can
Misses?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)
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.

Relació dels pressuposts dels concerts existents entre l'ib-
salut i la policlínica Nª Sra. del Rosario?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)
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.

Relació de la quantitat de serveis que té concertat l'ib-salut
amb la clínica Nª Sra. del Rosario?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL)
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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.

Quina relació hi ha entre els pacients "temporalment no
programables" i les llistes d'espera?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)
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 característiques dels pacients inclosos dins la
categoria de "temporalment no programables" a l'hospital de
Can Misses?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)
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 quantitats s'han pagat al llarg del 2004 i primer
semestre de 2005 a clíniques privades per part de l'ib-salut?
Expedir-ne relació dels pagaments a cada clínica.

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)
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.

Quins són els titulars de les farmàcies subministradores de
fàrmacs en exclusivitat al SARC?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)
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.

En quin fonament seriós, la Sra. Consellera de Salut es basa
per dir que no hi havia mala intenció en la venda en exclusiva
a dues farmàcies amb contrapartida pecuniària per part dels
farmacèutics?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)
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.

Creu la Sra. Consellera que els dos únics farmacèutics que
coneixen els perfils dels malalts mentals del SARC són els
sorpresos donant doblers al SARC i que la resta de farmacèutics
no té els estudis suficients?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)
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.

Pensa la Sra. Consellera exigir l'assumpció de
responsabilitats polítiques pel mateix d'aquests fons sense donar
compte a GESMA ni justificar-ne el destí?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)
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.

Quina valoració fa ara de restar importància al cas de les
dues farmàcies, perquè no hi havia un concurs públic, és vital,
per treure importància al cas, encara que sí es donaven doblers
als monitors?
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Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)
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.

Ha encarregat el Govern de les Illes Balears directament o
a través d'una empresa el minutatge d'IB3 i TVE?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU)
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 sou o remuneració del colAlaborador esportiu a
IB3, Sr. Bartomeu Maura?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)
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 ha estat el cost de la realització de la sèrie "Suite-
Hotel"?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)
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 Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines actuacions ha previst la Conselleria de Salut i
Consum per tal de prevenir la grip aviària detectada a Europa,
amb el conseqüent perill de transmissió a humans?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)
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.

Relació d'obres realitzades en el terme municipal de Palma
a l'empara del denominat "Pla Mirall", amb indicació de la seva
ubicació, naturalesa i si han estat rebudes definitivament o
presenten qualque problema.

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)
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 enviar a cinc consellers a Menorca el Govern de les Illes
Balears amb un missatge negatiu sobre el futur econòmic de
l'illa (7/10/05), considera que no té cap responsabilitat?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)
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.

Té previst el Govern de les Illes Balears excloure Menorca
en un futur de les seves àrees de responsabilitat?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera normal i democràtic el Govern de les Illes Balears
enviar cinc consellers a Menorca a un acte partidista del PP on
es criticà la situació econòmica de l'illa?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)
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.

Considera el Govern de les Illes Balears que enviant cinc
consellers a criticar a Menorca la seva màxima institució
insular, contribueix a millorar la lleialtat institucional que el seu
president proclama contínuament?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)
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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears sobre el fet
d'haver vulnerat el principi d'igualtat (art. 14 de la Constitució
Espanyola) segons la sentència del Tribunal Superior de Justícia
referida als cursos de formació als mitjans de comunicació?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)
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.

Existeix preocupació en el Govern de les Illes Balears sobre
el fet que les Illes Balears no segueixen el ritme de millora
educativa com la resta de les comunitats autònomes de l'Estat
espanyol?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)
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 Govern de les Illes Balears, té qualque valoració o
informe sobre el fet que disminueixi el número de parelles
homosexuals en el registre del propi Govern, segons
manifestacions de la Direcció General de Menors durant el
primer semestre del 2005?

En cas afirmatiu, aportar els criteris seguits per realitzar la
valoració o l'informe.

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG)
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.

Quins motius han conduït al Govern de les Illes Balears a
perdre l'ajuda d'1 milió d'euros per a la reforma del Teatre
Principal d'Inca?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)
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.

No creu el Govern de les Illes Balears que la situació
econòmica d'excessiu endeutament, manca d'estalvi i problemes
d'alt cost de la vida denunciats per diferents institucions a les
Illes Balears, contradiu greument les manifestacions del mateix
Govern?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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El Govern de les Illes Balears, pensa modificar les
condicions d'accés a l'anomenada "Hipoteca Jove", donat el fet
que un 65% dels joves entre 18 i 35 anys no s'hi poden acollir
ja que no compleixen els requisits exigits de tenir un contracte
indefinit amb una antiguitat d'almenys un any?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)
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 Govern de les Illes Balears, pensa aplicar qualque
sorpresa desagradable en matèria impositiva a la propera llei
d'acompanyament?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 7350/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a dificultats econòmiques dels ciutadans de les Illes
Balears. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència en
funcions, Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7356/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a justificació del cop d'estat franquista. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència en funcions, Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7357/05, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'un dic exterior al Port de Ciutadella. (Ratificació
de l'admissió feta per la Presidència en funcions, Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7358/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens
i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de
l'agricultura ecològica. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència en funcions, Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7359/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a establiment de rutes cicloturístiques. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència en funcions, Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7360/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche
i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resposta dels joves a la Hipoteca Jove. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència en funcions, Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7361/05, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consum de
productes amb denominació de qualitat de les Illes Balears.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència en funcions,
Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7362/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alt
índex de criminalitat a les Illes Balears. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència en funcions, Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7363/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política institucional i Estatut (I). (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència en funcions, Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7364/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política institucional i Estatut (II). (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència en funcions, Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7365/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política institucional i Estatut (III). (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència en funcions, Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7366/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política institucional i Estatut (IV). (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència en funcions, Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7506/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a tot inclòs. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7509/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsió d'ingressos d'IB3 per al 2005. (Mesa de 19 d'octubre
del 2005).

RGE núm. 7510/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
necessitat de televisió autonòmica a les Illes Balears. (Mesa de
19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7511/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professors per al graduat en Seguretat i Ciències Policials.
(Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7512/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exagerada
presència de consellers a un programa d'IB3. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).
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RGE núm. 7515/05, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla de reestructuració del sector lleter que proposa el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7516/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del Decret 4/1986, d'avaluació d'impacte
ambiental. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7517/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes aprovats dins el marc de la iniciativa europea
EQUAL. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7518/05, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ricard
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis entre el Govern balear i les entitats locals sobre
pactes locals. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7519/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
noves edicions de la fira o mostra de cultura popular. (Mesa de
19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7520/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a postura del
Govern de l'Estat en relació al Pla Integral de la Platja de
Palma. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

Palma, a 19 d'octubre 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereix al president el fet que, segons
l'Institut Nacional d'Estadística, els ciutadans de les Illes Balears
siguin els que tenen més dificultats per arribar a final de mes?

Palma, a 13 d'octubre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Creu el president del Govern de les Illes Balears que
justificar el cop d'estat franquista que va propiciar la guerra
civil, i insultar el 90% dels diputats elegits per una comunitat i

el seu govern, com feu el president en la conferència
pronunciada al Fòrum Europa, és digne del màxim representant
de tots els ciutadans de les Illes Balears?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines previsions fa la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports en relació al desenvolupament del
projecte de construcció d'un dic exterior al port de Ciutadella de
Menorca després dels darrers contactes mantinguts amb el
Ministeri de Medi Ambient?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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 s'han duit a terme per part de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'any 2004 per fomentar
l'agricultura ecològica?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Andreu Prohens i Vicens.

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 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 a l'establiment de rutes cicloturístiques?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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 oral davant Ple.

Quina ha estat la resposta per part del colAlectiu dels joves a
la iniciativa denominada Hipoteca Jove per facilitar l'accés a
l'habitatge?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Eduardo Puche i Castillejo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures té previstes la Conselleria d'Agricultura i
Pesca per incentivar el consum de productes amb denominació
de qualitat de les Illes Balears?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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.

A què creu el conseller d'Interior que és degut el fet que la
comunitat autònoma de les Illes Balears tengui un dels índexs
de criminalitat més alts de l'Estat?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

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 Vicepresidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Per quin motiu creu necessari el Govern de les Illes Balears
nomenar un delegat de la Conselleria d'Agricultura de Menorca?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula a la Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines són les funcions encomanades per la consellera
d'Agricultura del Govern de les Illes Balears al seu delegat a
Menorca?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 Molt Hble. President del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Com valora el Molt Hble. President del Govern de les Illes
Balears les més de 300 reunions que ha fet la vicepresidenta del
Govern de les Illes Balears amb entitats per explicar-los la
necessitat de la reforma de l'Estatut d'Autonomia?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

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

Què considera el Molt Hble. President del Govern de les
Illes Balears que ha canviat entre el dia 6 i el dia 10 d'octubre
per passar d'una proposta de pacte per a la reforma de l'Estatut
a proposar-ne una moratòria?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

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.



BOPIB núm. 106 - 21 d'octubre del 2005 4129

Com valora la Conselleria de Turisme les declaracions del
senyor Hans Müller, representant de Tomàs Cook, en la reunió
de la Comissió d'experts per a l'estudi del "tot inclòs", de dia 7
de juliol del 2005?

Palma, a 18 d'octubre del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

Quina previsió d'ingressos de caràcter públic en benefici
d'IB3 existeix en el moment actual per a l'exercici 2005, bé sigui
per aportació pressupostària de la CAIB, endeutament de l'ens,
patrocinis, convenis, contractes, etc.?

Palma, a 19 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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

Considera el Govern de les Illes Balears que fa falta una
televisió pública a aquesta comunitat autònoma per acabar
exhibint personatges com Pocholo, Coto Matamoros i un germà
d'un conseller imitant Elvis Presley?

Palma, a 19 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris utilitza la Conselleria d'Interior per valorar els
mèrits dels professors que escull per impartir classes als estudis
de Graduat en Seguretat i Ciències Policials?

Palma, a 19 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

No considera el Govern de les Illes Balears que és exagerat
enviar una quarta part d'aquest a un únic programa concurs
d'IB3 per lliurar premis?

Palma, a 19 d'octubre del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
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 conseqüències creu la consellera d'Agricultura i
Pesca que pot tenir per a l'agricultura i ramaderia de les nostres
illes el Pla de reestructuració del sector lleter que proposa el
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació?

Palma, a 19 d'octubre del 2005.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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 oral davant Ple.

La modificació del Decret 4/1986, d'avaluació d'impacte
ambiental, ha suposat qualque tipus de retrocés respecte a la
situació anteriorment existent?

Palma, a 19 d'octubre del 2005.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

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 oral davant Ple.

Quina és la situació actual dels projectes aprovats dins el
marc de la iniciativa europea EQUAL?
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Palma, a 19 d'octubre del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

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 oral davant Ple.

Quina és la situació actual dels convenis signats el 17 de
novembre del 2004 entre el Govern de les Illes Balears i les
entitats locals, sobre pactes locals d'ocupació?

Palma, a 19 d'octubre del 2005.
El diputat:
Jaume Ricard Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria d'Educació i Cultura organitzar els anys
vinents noves edicions de la fira o mostra de cultura popular de
les Illes Balears, donat el resultat que ha tingut la convocatòria
d'enguany?

Palma, a 19 d'octubre del 2005.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al conseller de Turisme la postura del
Govern de l'Estat en relació al Pla de reconversió integral de la
Platja de Palma?

Palma, a 19 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 7042/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
al Servei 112 (I), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7043/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
al Servei 112 (II), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7044/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
telèfons mòbils d'Interior, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 19 d'octubre
del 2005).

RGE núm. 7045/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges a Madrid de la DG de Funció Pública, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7046/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
infraccions de joc, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7047/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
color dels cotxes de la policia local, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7302/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a acord entre les farmàcies i GESMA, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7303/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a acord entre les farmàcies i GESMA
(II), a contestar davant la Comissió no permanent de Salut.
(Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7304/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a acord entre les farmàcies i GESMA
(III), a contestar davant la Comissió no permanent de Salut.
(Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7305/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a acord entre les farmàcies i GESMA
(IV), a contestar davant la Comissió no permanent de Salut.
(Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7306/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a acord entre les farmàcies i GESMA
(V), a contestar davant la Comissió no permanent de Salut.
(Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7307/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
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Nacionalista, relativa a acord entre les farmàcies i GESMA
(VI), a contestar davant la Comissió no permanent de Salut.
(Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7335/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a comparació intermensual d'intervencions a l'hospital
Can Misses, a contestar davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7336/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a raons de la reducció d'intervencions els mesos
d'estiu a l'hospital Can Misses, a contestar davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7337/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a pacients derivats a la policlínica Nuestra Sra. del
Rosario, a contestar davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7338/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a declaracions del gerent de l'hospital Can Misses, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7339/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actualització de les plantilles de l'hospital Can
Misses, a contestar davant la Comissió no permanent de Salut.
(Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7351/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a inconstitucionalitat de la convocatòria de cursos de
formació, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7367/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expropiacions a l'illa d'Eivissa (I), a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7368/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expropiacions a l'illa d'Eivissa (II), a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7369/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expropiacions a l'illa d'Eivissa (III), a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7370/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expropiacions a l'illa d'Eivissa (IV), a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7371/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

Targeta Jove, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7372/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
crèdits blans (I), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7373/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
crèdits blans (II), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7374/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
crèdits blans (III), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7375/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
crèdits blans (IV), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7376/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
crèdits blans (V), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7377/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'escoletes, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7378/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
l'escoleta laboral d'ASIMA, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7379/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
l'escoleta laboral d'ASIMA (I), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7380/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
l'escoleta laboral d'ASIMA (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7381/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
l'escoleta laboral d'ASIMA (III), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7382/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
l'escoleta laboral d'ASIMA (IV), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7383/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
l'escoleta laboral d'ASIMA (V), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).
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RGE núm. 7384/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
l'escoleta laboral d'ASIMA (VI), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7385/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoleta a l'hospital de Son Llàtzer (I), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7386/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoleta a l'hospital de Son Llàtzer (II), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7387/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoleta a l'hospital de Son Llàtzer (III), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7388/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions del Projecte EQUAL, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7389/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions de l'Institut de Qualitat, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7390/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
oficines d'informació i assessorament per a discapacitats, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7391/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
"sense sostre", a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7392/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recursos a l'abast dels marginats, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7393/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
creació de centres d'acollida que donen atenció a les persones
en situació d'exclusió social que volen entrar dins l'actual
xarxa, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7394/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoleta a l'hospital de Son Llàtzer (II), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7431/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions per a l'adquisició d'electrodomèstics de classe A,
a contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7439/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a subvencions per als sectors comercial, industrial i de
serveis, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de
19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7444/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a desfilada de moda ADLIB a la Xina, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7445/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a capacitat productiva de les empreses de les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

RGE núm. 7446/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a línia de subvencions per a la internacionalització d'empreses,
a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

Palma, a 19 d'octubre 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 l'Hble. Conseller d'Interior del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

És cert que el conseller d'Interior ha retirat la querella que en
seu parlamentària va afirmar haver posat contra el concessionari
de l'112?

Palma, a 6 d'octubre 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 a l'Hble. Conseller d'Interior del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quina és la previsió temporal perquè el Servei de l'112 passi
a l'administració, tal i com es va comprometre el conseller en
seu parlamentària?
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Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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 l'Hble. Conseller d'Interior del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quants telèfons mòbils de la Conselleria d'Interior han
superat durant l'any 2005 la quantitat de 600 euros mensuals?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep 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 a l'Hble. Conseller d'Interior del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quin ha estat el motiu oficial de cadascun dels viatges a
Madrid pagats amb fons públics de la directora general de
Funció Pública des del 2003?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Conseller d'Interior del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quant s'ha recaptat per la Conselleria d'Interior per raó
d'infraccions de joc des del 2003 fins a la data de resposta a la
pregunta?

Palma, a 6 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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. Conseller d'Interior del Govern de

les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quants vehicles de la policia local s'han pintat amb els
colors decretats per la Conselleria d'Interior sense tenir en
compte els regalats per la mateixa conselleria?

Palma, a 6 d'octubre 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Com es va fer l'acord entre GESMA i les dues farmàcies a
les quals es compraven els medicaments a canvi de donatius?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Quines quantitats ha rebut GESMA a canvi de comprar els
medicaments a dues farmàcies concretes?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 la Comissió no
permanent de Salut.

Durant quant de temps hi ha hagut l'acord entre GESMA i
les dues farmàcies de rebre donatius a canvi de comprar-hi els
medicaments?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
La diputada:
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Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Quines activitats s'han duit a terme amb els doblers que
aportaven les farmàcies que tenien un acord amb GESMA?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 la Comissió no
permanent de Salut.

Quines quantitats ha previst GESMA per dur a terme les
activitats que fins ara es duen a terme amb els donatius de les
farmàcies?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Quines actuacions ha duit a terme la conselleria per aclarir
les possibles responsabilitats sobre l'acord entre GESMA i dues
farmàcies per la compra de medicaments a canvi de donatius?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 la Comissió no
permanent de Salut.

Consideren normal que el mes de juliol d'enguany s'hagin
fet, a l'hospital de Can Misses, un 58% menys d'intervencions
que el mes de juny del mateix any?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Quines són les raons per les quals s'han reduït notablement
les intervencions fetes a l'hospital de Can Misses durant els
mesos d'estiu?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

La multiplicació per set del nombre de pacients derivats de
l'hospital de Can Misses a la policlínica Nuestra Sra. del
Rosario al llarg del 2005, respon a raons conjunturals o a la
política privatitzadora de la seva conselleria?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Està d'acord la consellera de Sanitat amb les declaracions
fetes pel gerent de l'hospital de Can Misses que va afirmar que
"des del punt de vista de la finançació el que necessitem és tenir
més recursos", "més que hores extra el que fa falta és personal"
i que "amb més finançació es podria tenir més personal"?
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Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Està prevista l'actualització de les plantilles de l'hospital de
Can Misses a les àrees més deficitàries com demanda el
Sindicat Mèdic?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

Com valora el Govern el fet que el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears hagi declarat inconstitucional la
convocatòria de cursos de formació per a professionals del
sector de la comunicació feta pel Govern?

Palma, a 14 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 a l'Hble. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació Territorial.

Té intenció la seva conselleria de reconstruir a un altre lloc
les cases que seran enderrocades per l'execució dels projectes
d'autovies a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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 a l'Hble. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació Territorial.

Per quin motiu el 90% dels propietaris de terrenys
expropiats per la construcció de l'autovia de Sant Antoni a l'illa
d'Eivissa no han firmat les actes prèvies d'ocupació?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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 a l'Hble. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació Territorial.

Quin és el motiu pel qual les expropiacions a Eivissa són
més complicades que a Mallorca, si tenim en compte que la llei
d'expropiacions aplicable a uns i altres és la mateixa?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Què és el que provoca l'alt nombre d'incompareixences de
propietaris en el procés d'expropiació dels seus terrenys a l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.
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Quins resultats pot presentar, a dia d'avui, la Sra. Consellera
de Presidència de la proposta de "targeta jove" i que es va veure
representada pel "carnet jove"?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quantes persones s'han beneficiat dels crèdits blans per
fomentar l'activitat empresarial entre els joves?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quines garanties han de presentar els joves per aconseguir
els crèdits blans a les entitats bancàries?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quin pressupost va gastar el 2004 en els crèdits blans?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)

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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quin pressupost té per al 2005 per als crèdits blans?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quins doblers ha gastat del pressupost del 2005 per als
crèdits blans?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quines realitzacions s'han començat i acabat en el marc del
"Pla d'escoletes" anunciat per la Sra. Consellera?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quin número de nins hi ha escolaritzats al dia d'avui a
l'escoleta laboral de l'agrupació d'empreses ASIMA?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
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Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quin nombre de nins hi ha escolaritzats al dia d'avui a
l'escoleta laboral de l'agrupació d'empreses ASIMA?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quina és la llista d'espera de nins que hi ha al dia d'avui a
l'escoleta laboral de l'agrupació d'empreses ASIMA?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quins costs té previst que es produeixin durant el curso
2005-2006 a l'escoleta laboral de l'agrupació d'empreses
ASIMA?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quin nombre de mestres, guardadors i treballadors té al dia
d'avui l'escoleta laboral de l'agrupació d'empreses ASIMA?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quina empresa serveix el menjar a l'escoleta laboral de
l'agrupació d'empreses ASIMA?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quina proporció del preu total paguen els pares dels nins que
assisteixen a l'escoleta laboral de l'agrupació d'empreses
ASIMA?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quan pensa obrir l'escoleta a l'hospital de Son Llàtzer?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quina llista d'espera hi ha al dia d'avui a la futura escoleta
de l'hospital de Son Llàtzer?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quantes places tendrà la futura escoleta de l'hospital de Son
Llàtzer?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Pot explicar els objectius que es marquen i recursos de
doblers de les 7 iniciatives que subvencionaran els 1,5 milions
d'euros dels fons socials europeus dins les subvencions del
projecte EQUAL?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Pot explicar els objectius que es marquen i recursos de
doblers de les 3 actuacions que durà a terme la Conselleria de
Turisme a través de l'Institut de Qualitat amb els 200.000 euros
tant dels fons socials europeus com del Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Gràcies al projecte europeu EQUAL la conselleria rebrà una
aportació de 600.000 euros, sembla que obriran a totes les illes
oficines des de la Direcció General de Serveis Socials per a les
persones amb discapacitats.

Ens pot explicar d'aquests 566.782,25 euros quina quantitat
anirà a personal, quina a despesa corrent i de tots els centres i
oficines per aquest sector, i quant d'euros creu que tendrà per
solucionar els problemes dels discapacitats que ara no
accedeixen al servei, per desconeixement o manca de recursos?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Després de 7 mesos d'anunciar l'augment de les unitats
mòbils d'emergències socials i posar a l'abast dels "sense sostre"
una unitat durant el dia:

Pot valorar el número de persones per la posada en marxa
d'aquests serveis?

Pot comparar les xifres de l'any 2004 i les del 2005?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Quantes mantes, roba, aliments, medicaments i número
d'informacions fetes sobre els recursos que tenen a l'abast  els
marginats, el 2004 i el 2005 fins al dia d'avui?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

Com van els 2 nous centres d'acollida per als sense sostre,
que varen anunciar a principis de l'any 2005, amb la xarxa
d'inserció social?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
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. Consellera de Presidència i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.

La recuperació del pla de salut mental del 1998, per part de
la Conselleria de Salut, com es troba aquest després de 3
pressuposts realitzats pel Govern del PP?

Quines realitzacions tangibles ha fet i quins projectes tenen
ja preparats?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
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 la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Té previst el conseller de Comerç, Indústria i Energia
suplementar el crèdit previst per subvencionar l'adquisició
d'electrodomèstics de classe A vist que en menys d'un mes dels
dos habilitats s'ha exhaurit el crèdit disposat?

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)
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 la Comissió
d'Economia.

La Resolució de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia, de 20 de setembre del 2005, per la qual es regula la
concessió d'ajudes a persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, a les comunitats de béns o a qualsevol altre tipus
d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir
personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les
activitats o els comportaments o estiguin en la situació que
motiva la concessió d'aquestes ajudes, d'acord amb les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per als sectors
comercial, industrial i de serveis de les Illes Balears, estableix
un termini de cinc dies hàbils per a la presentació de solAlicituds,
des del dia de la publicació al BOIB. Pensa el conseller obrir un
nou termini que faci possible la presentació de solAlicituds?

Palma, a 14 d'octubre del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)
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 la Comissió
d'Economia.

Considera l'Hble. Conseller de Comerç oportú realitzar una
desfilada de moda ADLIB a la Xina?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)
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
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següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Tenen capacitat de producció les empreses de les Illes
Balears per fer front a una suposada demanda de productes de
la Xina?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)
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 la Comissió
d'Economia.

En què consisteix la línia de subvencions destinada a la
internacionalització de les empreses de les Illes Balears?

Palma, a 13 d'octubre del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 7121/05, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans. (Mesa de
19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7122/05, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació del Fons de finançament per a la
modernització de destins turístics madurs (FOMIT). (Mesa de
19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7428/05, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament de la zona estratègica sanitària.
(Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7429/05, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament del fons de cohesió sanitària.
(Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7430/05, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a definició de la política farmacèutica. (Mesa de 19
d'octubre del 2005).

Palma, a 19 d'octubre 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

L'oferta turística a les Illes Balears ha experimentat els
darrers anys una sèrie de variacions impulsades pels canvis
d'usos de la demanda, cap a una augment del denominat turisme
residencial que es realitza fora de l'oferta d'allotjament
tradicional. Aquesta nova modalitat ha tingut el seu reflex més
conegut als Habitatges Turístics de Vacances, realitat dels quals
ja es contemplava a través de diferents decrets i iniciatives
legislatives aprovades pel Parlament de les Illes Balears (Llei de
comercialització d'estades a habitatges turístics de vacances, de
març del 2005).

No obstant, junt a l'oferta contemplada en el marc dels
habitatges turístics de vacances -habitatges unifamiliars aïllats-
existeixen altres tipus d'habitatges que es dediquen parcial o
totalment a una comercialització de tipus turístic on es donen
tres circumstàncies conjuntament o de forma individual:
comercialització a través de canals turístics, prestació de serveis
turístics, o lloguer reiterat per temporada o períodes curts de
temps.

Aquest tipus d'oferta suposa "de fet" en moltes ocasions un
lloguer d'ús turístic emparat, al conjunt del territori espanyol,
per la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), i en no contemplar
la legislació estatal l'ús turístic dels lloguers, s'impossibilita un
control adequat d'aquest tipus d'oferta turística, d'impossible
quantificació actualment des del punt de vista turístic
(condicions d'ús, assegurança d'instalAlacions), cosa que incideix
negativament a la competència front a altres tipus d'allotjament
ja regulats, a la millora de la qualitat de l'oferta i a la seguretat
jurídica de prestació de serveis als turistes usuaris d'aquests
habitatges.

Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a impulsar les mesures legislatives necessàries per a la reforma
de la Llei d'Arrendaments Urbans de tal manera que defineixi
clarament el concepte de lloguer de temporada acotant de forma
específica el lloguer d'ús turístic perquè les comunitats
autònomes puguin exercir les seves competències en aquesta
matèria.

Palma, a 4 d'octubre del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius
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Nascuda arran de l'anomenat "primer boom" del turisme
espanyol, la Platja de Palma constitueix una de les zones
pioneres al conjunt d'Espanya dins l'àmbit del turisme de
vacances. Es tracta, per tant, d'una zona de primera generació
molt apropiada per dur a terme iniciatives de caràcter integral
capaces de situar a una zona turística madura a la línia de les
exigències de demanda turística del segle XXI.

En aquest sentit, les Illes Balears compten amb un projecte
únic a nivell estatal, fruit de les sinèrgies entre el sector públic
i el sector privat, materialitzat a la constitució d'un consorci amb
participació del Govern de l'Estat, el Govern de les Illes Balears,
el Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament de Palma i
l'Ajuntament de Llucmajor, com a fórmula jurídica i
administrativa adequada per al desenvolupament del projecte.

Així mateix, les Illes Balears compten amb un Pla Territorial
de Mallorca i una Llei general turística que contemplen
explícitament aspectes relatius a la reconversió turística,
constituint un marc legislatiu ja adequat i preparat per
emprendre el projecte de reconversió de la Platja de Palma.
Aquest projecte compta, inicialment, amb finançament per part
dels diversos integrants del consorci, encara que, donada
l'envergadura d'un projecte integral d'aquestes característiques,
necessita un major finançament públic i privat.

D'altra banda, el Govern de l'Estat va crear, a través del
Reial Decret 721/2005, de 20 de juny, el Fons de Finançament
per a la Modernització de Destins Turístics Madurs, en el qual
s'assenyala, expressament, que "tracta de respondre a la
necessitat de renovació mitjançant l'establiment d'un instrument
de suport a les administracions locals i a la indústria turística
privada, per a la recuperació dels destins turístics madurs,
preferentment del litoral, que permeti la seva correcta
comercialització, posant-los, altra vegada, a un mercat turístic
de qualitat i creixement competitiu." Criteris que s'ajusten
totalment a l'objecte del projecte de renovació de la Platja de
Palma.

L'Ordre ministerial de 2 de setembre del 2005 que
desenvolupa aquest reial decret contempla al seu article 4 que
els beneficiaris del FOMIT poden ser les entitats locals així com
les de dret públic dependents d'aquestes; encara que al seu
article 6.1 es limita a l'objecte de finançament als projectes
d'àmbit territorial d'entitats locals que no superin els 100.000
habitants, cosa que impedeix que l'Ajuntament de Palma i el
Consorci per a la Remodelació Integral de la Platja de Palma
puguin tenir accés als beneficis del FOMIT i quedin exclosos
d'aquest fons de finançament.

Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a la modificació del Reial Decret 721/2005 i de l'Ordre
ministerial, de 24 de setembre del 2005, en el sentit que
l'Ajuntament de Palma i el Consorci per a la Remodelació
Integral de la Platja de Palma puguin accedir als fons de
finançament prevists en aquestes disposicions, o bé que es
sobreentengui que l'àmbit territorial de l'entitat susceptible
d'acollir-se als fons es refereix a l'àmbit d'actuació del projecte
de reconversió.

Palma, a 4 d'octubre del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El més recent i destacat reconeixement del fet insular es
produeix a la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat
del Sistema Nacional de Salut, la qual estableix, en relació amb
els criteris per a l'establiment de serveis de referència, la
consideració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(juntament amb la de Canàries) com estratègia dins el Sistema
Nacional de Salut, així mateix estableix que l'atenció en els
centres de referència que s'hi ubiquin seran també finançats amb
càrrec als fons de cohesió sanitària.

El Pla del Senat, en sessió celebrada dia 2 de novembre del
2004, aprovà la moció presentada pel Grup Parlamentari de
Senadors de Coalició Canària, amb les esmenes del Grup
Parlamentari Popular en el Senat i Socialista, mitjançant la qual
s'insta el Govern a promoure en el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud el desenvolupament reglamentari,
tractament previ i totes aquelles mesures necessàries per a la
designació de centre de referència a l'Hospital Universitari Son
Dureta (juntament amb l'Universitari Doctor Negrín i Materno
Insular, de Gran Canària i Nuestra Señora de la Candelaria i
Universitario de Canarias, a Tenerife), designació que a data
d'avui encara es troba pendent.

Tot això ha suposat que s'hagin realitzat milers de trasllats
de malalts des de les illes de Menorca i Eivissa i Formentera
dins l'any 2004, per tal de ser atesos en aquests serveis, xifra
que ha augmentat pràcticament un 30% en els darrers cinc anys.

L'Hospital Universitari Son Dureta és un centre d'alta
especialització i de referència per a la resta de la comunitat
autònoma en un total de deu serveis: cirurgia cardiovascular,
maxilofacial, pediàtrica, toràcica, plàstica i reparadora,
immunologia, medicina nuclear, neurocirurgia, oncologia
radioteràpica i UCI de neonatologia i pediatria. A més, compta
amb els Registres Nacionals de Sarcomes i
d'Immunodeficiències.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Sanitat
i Consum perquè impulsi 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 tot això.

Palma, a 7 d'octubre del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Balears és la comunitat autònoma amb més població flotant
en termes relatius sobre la població protegida, que és la que es
té en compte actualment a l'hora de calcular el finançament. És
a dir, entenent per població flotant aquell tipus de població que
no figura en els padrons de població però que són consumidors
potencials dels recursos sanitaris, les Illes Balears és la
comunitat que més població flotant té sobre la població
empadronada.

I en referència a la població immigrant empadronada,
l'informe de l'Oficina Europea d'Estadística Eurostat, situa les
Illes Balears com la segona regió de la Unió Europea que més
immigrants europeus i extra europeus rep per habitant (23,23
persones per cada 1000 habitants).

L'esperit de la Llei de cohesió i qualitat del Sistema
Nacional de Salut és contribuir a la disminució de les
diferències entre les comunitats autònomes. tot i això, en
aquests moments s'han d'articular mecanismes que
aconsegueixin promoure el reequilibri entre elles i
particularment en termes de finançament, per apropar-nos a la
mitjana de finançament per habitant, tenint en compte l'efecte
de la població flotant i la immigració.

La garantia de cohesió i equitat dins el SNS hauria de ser
una qüestió estratègica, de la mateixa manera que ho és per a la
nostra comunitat autònoma i per això s'entén que no ha de
posposar-se més el retard en el desenvolupament del Fons de
Cohesió que, per a la nostra comunitat demanda, tal i com dicta
la Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, una
vital importància.

Per això, i a més d'altres continguts específics del Fons de
Cohesió, pendents de desenvolupament, com la consideració del
cost que provoca la pluriinsularitat -en particular la de les illes
menors-, de les particularitats de la població quant a la
distribució dels plans integrals i del desenvolupament del
concepte d'Illes Balears com a zona estratègica sanitària i la
designació de serveis de referència a l'esmentada zona, hauria
de donar-se entrada en el Fons de Cohesió a tota la despesa que
genera la població flotant i la creixent població immigrant al
nostre servei de salut.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
desenvolupar la normativa relativa al Fons de Cohesió Sanitària
de forma que compensi a les comunitats autònomes pel cost de
l'assistència sanitària prestada en tots els aspectes prevists a la
normativa vigent.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
millorar la dotació econòmica de l'esmentat fons en l'exercici
2006 i següents.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè les Illes Balears rebin compensació, mitjançant el
desenvolupament del fons de cohesió, pel cost total que ha
suportat la comunitat autònoma de les Illes Balears derivat del
pes que té la població flotant i immigrant.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè les Illes Balears rebin compensació dins el Fons de
Cohesió Sanitària pel cost real total de l'assistència sanitària -
que inclou tots els nivells assistencials, des de consultes
d'atenció primària fins les urgències hospitalàries i ingressos
derivats d'aquestes urgències, així com la prestació farmacèutica
que se'n derivi- prestada a pacients desplaçats d'altres
comunitats autònomes i estrangers.

Palma, a 7 d'octubre del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El Pla de política farmacèutica i les iniciatives en aquesta
matèria del Govern central no han comptat amb la participació
de les comunitats autònomes en un grau suficient.

És evident que una de les majors amenaces per a la
sostenibilitat del sistema sanitari és el creixement de la despesa
farmacèutica finançada pel sector públic, el qual se situa en la
majoria de casos per damunt del creixement del conjunt de la
despesa sanitària i del conjunt de l'economia.

Atès el pes d'aquesta prestació en el pressupost de la sanitat,
la comunitat autònoma de les Illes Balears considera fonamental
la participació de les comunitats autònomes en la definició de la
política estratègica farmacèutica, ja que aquestes tenen la
responsabilitat de la gestió de l'esmentada prestació.

La comunitat autònoma considera imprescindible colAlaborar
en totes les iniciatives que puguin venir del ministeri per
afrontar una política global farmacèutica, definint-se les línies
estratègiques en l'ús racional del medicament i en el control de
la despesa amb l'objecte de garantir la viabilitat del sistema.

Atès que en el darrer Consell Territorial del SNS, que es va
celebrar a Astúries, es plantejaren queixes en relació a la no
participació, per part de totes les comunitats autònomes, en la
definició de la política farmacèutica del ministeri.

Per això, consideram important que el Ministeri de Sanitat,
en el marc del Consell Territorial tenguin cabuda iniciatives
encaminades a assolir la coordinació necessària entre
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comunitats autònomes en un tema de tanta importància com és
el que envolta la prestació farmacèutica.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Sanitat
i Consum perquè posi en marxa els mecanismes que permetin
que la comunitat autònoma de les Illes Balears participi en la
definició del model de política farmacèutica que ha d'incloure,
entre d'altres: la participació de les comunitats autònomes en la
política de fixació de preus dels medicaments, la ferma proposta
per la política de promoció de genèrics i preus de referència
amb l'objectiu de racionalitzar la despesa; la regulació de
l'atenció farmacèutica en tots els àmbits (sociosanitaris,
penitenciaris, hospitals i d'atenció primària), i la dispensació de
la medicació en doses personalitzades.

Palma, a 10 d'octubre del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6999/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a salut bucodental a la població d'entre
6 i 15 anys, a tramitar davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7273/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a servei de tren + bus a la comarca de
Llevant, a tramitar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7348/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a immigrants a la frontera de Ceuta i
Melilla, a tramitar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 19 d'octubre del 2005).

RGE núm. 7349/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a regulació del tot inclòs, a tramitar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7395/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llei de garanties dels drets de la infància i de
l'adolescència de les Illes Balears, a tramitar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

RGE núm. 7425/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a reserva marina de Llevant, a tramitar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 19 d'octubre del
2005).

Palma, a 19 d'octubre 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 no
permanent de Salut.

El BOIB, de 6 d'agost del 2005, publica el Decret 87/2005,
de 29 de  juliol, de gestió de la prestació sanitària en matèria de
salut bucodental a la població d'entre 6 i 15 anys de les Illes
Balears.

Atès que, com s'afirma a l'esmentat decret, "El Govern de
les Illes Balears considera que la promoció de la salut i la
prevenció de la malaltia són objectius bàsics per millorar la
salut dels ciutadans i vol aprofundir en l'efectiva protecció de la
salut bucodental dels infants entre els 6 i 15 anys, mitjançant la
configuració d'un sistema integral d'atenció bucodental, ja que
la major part de les lesions en la dentició permanent comencen
en aquests trams d'edat."

Per tot això, el Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la Disposició final segona del Decret
87/2005, de 29 de juliol, de gestió de la prestació sanitària en
matèria de salut bucodental a la població d'entre 6 i 15 anys de
les Illes Balears, i substituir-la pel text següent:

Disposició final segona
Entrada en vigor

El present decret entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. No obstant això,
l'assistència bucodental a què es refereix aquest decret s'ha
d'implantar de forma gradual, començant amb els menors que
compleixin 6, 7 i 8 anys en l'any 2005. El 2006 s'incorporaran
els menors que compleixen 10, 11 i 12 anys. I el 2007 es
completarà amb els menors que compleixin 13, 14 i 15 anys.

Palma, a 13 de juliol del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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 PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

La xarxa de ferrocarril a Mallorca es limita, a hores d'ara, a
les línies Palma-Inca-sa Pobla i Palma-Inca-Manacor, en espera
del desenvolupament del Pla de transport per ferrocarril que ha
d'ampliar amb noves línies l'abast d'aquest transport públic.



4144 BOPIB núm. 106 - 21 d'octubre del 2005 

És evident que la línia de tren no pot arribar a tots els nuclis
urbans i per això existeix l'alternativa del transport combinat, els
anomenats bus llançadora, entre els nuclis on no hi arriben les
vies i les estacions més pròximes per tal de facilitar l'ús d'aquest
mitjà de transport al màxim nombre de ciutadans.

Segons els nous horaris iniciats el mes d'octubre, hi ha
servei de tren + bus entre les estacions de la línia Palma-Inca-sa
Pobla i els nuclis de les comarques per on passa. Al tram de
línia Inca-Manacor aquest servei no es dóna, exceptuant Sant
Joan.

per tot allò abans exposat, el Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir un servei combinat tren + bus entre les
estacions de Manacor, Petra, Sant Joan, Sineu i Enllaç i els
nuclis urbans més pròxims, Portocristo, s'Illot, Son Macià, Sant
Llorenç, Son Carrió, Son Servera, Artà, Vilafranca, Ariany i
Maria de la Salut.

Palma, a 7 d'octubre del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Exposició de motius

La situació que s'ha creat com a conseqüència de l'entrada
d'immigrants per la frontera de Ceuta i Melilla i les mesures
preses per part del Govern espanyol és molt greu.

Hem vist com persones morien intentant arribar al nostre
territori, altres resultaven ferides i, com a conseqüència de les
repatriacions "extraordinàries" ordenades pel Govern espanyol
i la negligència del Govern marroquí, centenars de subsaharians
vaguen pel desert sense les mínimes garanties de sobreviure.

El procés immigratori no és un fenomen conjuntural, és el
resultat d'una radical injustícia estructural del món en què
vivim; pot servir com a mostra, que el nombre de pobres a
l'Àfrica subsahariana ha augmentat en 100 milions des de l'any
1990. En conseqüència, ni l'elevació de murades, ni la repressió
per part de l'exèrcit són solucions per aturar aquestes onades
immigratòries que, en la lògica del sistema econòmic, no faran
més que créixer.

És responsabilitat dels països del nord dur a terme polítiques
integrals que incloguin autèntics esforços en cooperació al
desenvolupament dels països del sud, garanties d'un tracte digne
als immigrants amb un rigorós compliment dels drets humans,
programes de sensibilització ciutadana sobre el fenomen de la

immigració i propostes d'integració i convivència dels
immigrants a les nostres societats.

Ateses totes aquestes raons presentem la següent proposició
no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol que
cessin les expulsions massives d'immigrants i que no es
produeixin devolucions al Marroc fins que no hi ha hagi
garanties de respecte i protecció dels drets humans dels
immigrants per part d'aquest país.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol que
ordeni la retirada immediata de l'exèrcit de les fronteres de
Ceuta i Melilla.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol que
adopti les mesures adients per garantir l'estricte compliment i
respecte als drets humans i tracte digne amb els immigrants.
Així mateix, que ordeni el fi de les actuacions violentes d'alguns
membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat contra
els immigrants que intentin entrar a territori espanyol.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
comprometre un increment de l'ajuda al desenvolupament per
aconseguir el 0,7% del PIB i a promoure aquest compromís
d'increment a l'UE i els organismes internacionals en què
participi.

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Turisme.

Exposició de motius

La modalitat turística coneguda com a "tot inclòs" es va
generar en destinacions turístiques del Carib per fer front a la
manca de seguretat i d'oferta complementària. Una situació
radicalment diferent a la nostra.

No obstant això, aquesta modalitat és cada vegada més
extensa a les nostres illes i és practicada per hotels que, en
general, tracten d'assegurar omplir les seves places rebaixant
preus i reduint la qualitat.

Per part dels hotelers que practiquen aquesta modalitat
turística s'assegura que és una exigència del mercat. Aquesta
afirmació contrasta amb el fet que a altres indrets del nostre país
que són destinacions massives de turisme de sol i platja, la
pràctica del tot inclòs és pràcticament inexistent.

El que sí és cert és que aquesta modalitat té uns efectes
perversos sobre tota l'oferta complementària i provoca pèrdues
de llocs de feina i pèrdues econòmiques sobre moltes empreses
que difícilment podran sobreviure. Les manifestacions de
diversos sectors econòmics (comerç, restauració, etc.) sobre els
resultats de la temporada present són prou clars.

El Govern de les Illes Balears resta passiu davant aquest fet.
En un primer moment, des del Govern s'afirmava que no es
podia fer res i que, a més, afectava un nombre molt petit
d'establiments hotelers. Després, davant l'evidència de la
gravetat d'aquest fenomen, el president Matas va anunciar
l'elaboració d'una llei per tal de regular el "tot inclòs", les grans
empreses hoteleres es posaren en peu de guerra (tal com si la
proposta hagués sorgit d'un govern d'esquerres) i el Sr. Matas va
recular i es va posar, com sempre, al servei dels poderosos.

Diverses vegades al Parlament, el Govern i el grup
parlamentari del PP han votat en contra de propostes concretes
de regular aquest tipus d'oferta turística però, donada l'extensió
que anava adquirint i els efectes negatius que provocava, el
conseller de Turisme, Joan Flaquer, es va inventar un sistema
per no fer res, però donant la impressió que es feia qualque
cosa. Va crear un comitè d'experts perquè elaborin un informe
que es passaria a una ponència parlamentària que, si s'escau,
adoptaria unes conclusions que si cal s'elevarien al Govern
perquè aquest, si ho considera convenient, elabori un
avantprojecte que tractaria de regular el "tot inclòs". En
definitiva, una miserable pèrdua de temps i una presa de pèl als
ciutadans, però les grans cadenes podran seguir, com ha passat
sempre, fer el que vulguin sense "intromissions"
administratives.

Per tot això, el Grup Parlamentari Esquerra Unida i els
Verds presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar una normativa per regular el tipus d'oferta

turística coneguda com a "tot inclòs", que haurà d'entrar en
vigor abans de l'inici de la propera temporada turística.

2. Aquesta normativa haurà de ser restrictiva en relació a la
pràctica d'aquesta modalitat, exigent pel que fa als paràmetres
de qualitat i exclusiva de les zones en les quals la presència
d'oferta complementària no tengui un gran desenvolupament.

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.

La consideració social de la infància i adolescència ha sofert
canvis importants els darrers anys.

Avui, és unànimement acceptat que els menors d'edat són
subjectes de dret i com a tals han d'ésser tractats.

Al nostre país diverses normes afecten els infants i els
adolescents, així com també tractats internacionals com la
Convenció dels drets dels nins, de 20 de novembre del 1989, o
més recentment, diverses recomanacions i normatives de la
Comunitat Europea, que han estat ratificades per l'Estat
espanyol, i per tant afecta totes les comunitats autònomes,
competents en aquestes matèries.

Per tot això, creim necessària l'elaboració d'una norma amb
visió globalitzadora, que contempli la situació de la infància i
l'adolescència des de la perspectiva dels seus drets i de les
garanties necessàries per al seu exercici.

És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar al Parlament, en un termini de tres mesos,
una llei de garanties dels drets de la infància i l'adolescència de
les Illes Balears per a la seva discussió.

Palma, a 10 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Sebastiana Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
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Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Economia.

La declaració de la Reserva Marina de Llevant és una
reivindicació de distints sectors econòmics de Cala Rajada. És
especialment significatiu el suport de la Confraria de Pescadors,
que veu en aquesta figura l'instrument necessari per regenerar
la zona compresa pels límits de la reserva i els seus voltants, fet
que beneficiaria els propis pescadors i l'interès general.

És per això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la Reserva Marina de Llevant, consensuant
la declaració amb els sectors que han impulsat aquesta
iniciativa.

Palma, a 11 d'octubre del 2005.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Òrgan de tramitació i ampliació del termini de presentació

d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 6846/05, de caça i
pesca fluvial de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
19 d'octubre del 2005, acordà la rectificació de la Comissió
davant la qual s'havia de tramitar el Projecte de llei RGE núm.
6846/05, de caça i pesca fluvial de les Illes Balears, que serà la
Comissió d'Ordenació Territorial.

Així mateix, atès l'escrit RGE núm. 7120/05, presentat pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, 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. 104, de 7 d'octubre del
2005, fins al proper dia 14 de novembre del 2005.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació de preguntes orals davant comissió per a les

preguntes escrites RGE núm. 4904/05 i 4907/05 a 4911/05.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
19 d'octubre del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
7447/05, presentat per l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i

Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se
solAlicita resposta oral davant la Comissió d'Economia per a les
preguntes de referència, relatives a objectius del viatge a la
Xina; a resultats de les reunions mantingudes amb representants
de la Xina; a acompanyants als viatges a la Xina; a objectius
dels acompanyants als viatges a la Xina; a beneficis directes
obtinguts pels acompanyants als viatges a la Xina, i a beneficis
obtinguts dels contractes als viatges a la Xina, respectivament,
publicades totes al BOPIB núm. 91, de 17 de juny del 2005.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de les preguntes orals davant la Comissió

d'Assumptes Socials RGE núm. 5472/05 a 5477/05.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
19 d'octubre del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
7319/05, presentat per l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual solAlicita la retirada de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials  RGE
núm. 5472/05 a 5477/05, relatives a pacte per a l'ocupació; a pla
d'ocupació; a acords amb entitats locals; a modificació dels
acords signats amb entitats locals; a pacte local d'ocupació
vigent, i a ajudes dels fons social europeu, respectivament,
publicades totes al BOPIB núm. 98, de 29 de juliol del 2005.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Aval del Grup Parlamentari Popular per a la Proposició de

llei RGE núm. 5966/05.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
19 d'octubre del 2005, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 7438/05, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual comunica el seu aval a la Proposició de llei
RGE núm. 5966/05, presentada pel Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, relativa a la llei reguladora de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació d'Eivissa i Formentera. (BOPIB
núm. 100, de 9 de setembre del 2005).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
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Ordre de Publicació

A)
Designació de la Comissió Tècnica de Valoració del

concurs per al proveïment de determinats llocs de feina
vacants a la Relació de Llocs de Feina de la Cambra,
mitjançant concurs de mèrits.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
15 de juny del 2005, acordà de designar els membres que han de
formar part de la Comissió Tècnica de Valoració del concurs
per al proveïment de determinats llocs de feina vacants a la
Relació de Llocs de Feina de la Cambra, mitjançant concurs de
mèrits, les bases del qual foren publicades en el BOPIB núm.
101, de 16 de setembre del 2005, i que són els següents:

- President.
Titular: Sr. Pere Rotger i Llabrés, president del Parlament.
Suplent: Sr. Valentí Valenciano i López, Vicepresident segon.

- Vocal.
Titular: Sr. Guillem Camps i Coll, Secretari primer.
Suplent: Sr. Fèlix Fernández i Terres, Secretari segon.

- Vocal.
Titular: Sr. Francesc Jiménez i Bestard, Cap de recursos
humans.
Suplent: Sra. Joana Maria Vicens i Vich, Cap de secció.

- Vocal-Secretari.
Titular: Sr. Joan Ferrer i Cànaves, Lletrat-Oficial Major.
Suplent: Sr. Antoni Lliteras i Pascual, Lletrat.

- Vocal per la Junta de Personal.
Titular: Sr. Joan Mas i Sureda, Cap de secció.
Suplent: Sr. Miquel Àngel Ortolà i Castaño, Cap de secció.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 105.

- Pàg. 4059 i 4070. 2.5. Informació, apartat C).

On diu: RGE núm. 5471/04.
Ha de dir: RGE núm. 5471/05.
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