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4306
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R) RGE núm. 7942/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
d'expropiació als quals s'ha denegar urgència.
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relativa a justificació de l'anualitat 2004 davant l'IMSERSO.
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AB) RGE núm. 7967/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a II Pla integral d'atenció a les persones immigrades (I).
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AC) RGE núm. 7968/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a II Pla integral d'atenció a les persones immigrades (II).
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AD) RGE núm. 7969/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a II Pla integral d'atenció a les persones immigrades (III).
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AE) RGE núm. 7970/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a II Pla integral d'atenció a les persones immigrades (IV).
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AF) RGE núm. 7971/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a II Pla integral d'atenció a les persones immigrades (V).
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AG) RGE núm. 7972/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a II Pla integral d'atenció a les persones immigrades (VI).
4309
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AH) RGE núm. 7973/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a II Pla integral d'atenció a les persones immigrades (VII).
4309
AI) RGE núm. 7974/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a II Pla integral d'atenció a les persones immigrades (VIII).
4309
AJ) RGE núm. 7975/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a II Pla integral d'atenció a les persones immigrades (IX).
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AK) RGE núm. 7976/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a places concertades a Mallorca (I).
4310
AL) RGE núm. 7977/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a places concertades a Mallorca (II).
4310
AM) RGE núm. 7978/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a places concertades a Mallorca (III).
4310
AN) RGE núm. 7979/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a places concertades a Mallorca (IV).
4310
AO) RGE núm. 7980/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a places concertades a Eivissa i Formentera.
4310
AP) RGE núm. 7981/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a places concertades a Eivissa i Formentera (I).
4310
AQ) RGE núm. 7982/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a places concertades a Menorca (I).
4311
AR) RGE núm. 7983/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a places concertades a Menorca (II).
4311
AS) RGE núm. 7984/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a places concertades a Menorca (III).
4311
AT) RGE núm. 7985/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a PALIC (I).
4311
AU) RGE núm. 7986/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a PALIC (II).
4311
AV) RGE núm. 7987/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a mediadors interculturals (I).
4311
AX) RGE núm. 7988/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a mediadors interculturals (II).
4312
AY) RGE núm. 7989/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a beques.
4312
AZ) RGE núm. 7990/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (I).
4312
BA) RGE núm. 7991/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (II).
4312
BB) RGE núm. 7992/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (III).
4312
BC) RGE núm. 7993/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (IV).
4312
BD) RGE núm. 7994/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (V).
4312
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BE) RGE núm. 7995/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (VI).
4312
BF) RGE núm. 7996/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (VII).
4313
BG) RGE núm. 7997/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (VIII).
4313
BH) RGE núm. 7998/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (IX).
4313
BI) RGE núm. 7999/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (X).
4313
BJ) RGE núm. 8000/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (XI).
4313
BK) RGE núm. 8001/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (XII).
4313
BL) RGE núm. 8002/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (XIII).
4313
BM) RGE núm. 8003/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (XIV).
4314
BN) RGE núm. 8004/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (XV).
4314
BO) RGE núm. 8005/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció (XVI).
4314

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 8087/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute públic.
4315

(I).

B) RGE núm. 8088/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hipoteca Jove
4315
C) RGE núm. 8089/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei del sòl.
4315
D) RGE núm. 8090/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hipoteca Jove (II).
4315

E) RGE núm. 8101/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a demolició del Pont del tren de Palma.
4315
F) RGE núm. 8102/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
ajuntaments discriminats a les Illes Balears.
4315
G) RGE núm. 8106/05, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions de
la Conselleria d'Educació i Cultura en relació amb el projecte de millora de l'institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella de Menorca.
4315
H) RGE núm. 8107/05, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords amb
l'administració de l'estat en matèria de planificació energètica.
4316
I) RGE núm. 8108/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mostres preses dins
el marc del Pla Nacional d'Investigació de Residus (PNIR) al llarg del 2005.
4316
J) RGE núm. 8109/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de
l'epizootia de la llengua blava a les Illes Balears.
4316
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K) RGE núm. 8110/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compromisos del president de l'Estat amb les Illes Balears com a conseqüència del debat sobre l'estat de les comunitats autònomes.
4316
L) RGE núm. 8111/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conclusions del debat
sobre l'estat de les comunitats autònomes en relació amb les reformes dels estatuts d'autonomia.
4316

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 7901/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a actuació del grup Horris Kamoi.
4317
B) RGE núm. 7917/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a llibre
d'estil lingüístic.
4317
C) RGE núm. 7926/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords subscrit
entre IB3 i l'ACB.
4317
D) RGE núm. 7927/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Popular, relativa a realització de programes per part de
productores locals.
4317
E) RGE núm. 7928/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Popular, relativa a cost de la creació de la ràdio
i televisió de les Illes Balears.
4318
F) RGE núm. 7929/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell assessor
de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
4318
G) RGE núm. 7930/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de
determinació del temps dels grups polítics i socials més representatius.
4318
H) RGE núm. 7931/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entrevistes
a representants dels grups parlamentaris realitzades a IB3.
4318
I) RGE núm. 7932/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desplaçaments dels
comentaristes de futbol.
4318
J) RGE núm. 7933/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retransmissió del
partit de Copa.
4318
K) RGE núm. 7934/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la sèrie Suite
Hotel.
4319
L) RGE núm. 7935/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos per
publicitat.
4319
M) RGE núm. 7797/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enquesta realitzada
per l'Associació Familiar de Balears (IV).
4319
N) RGE núm. 7798/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enquesta
realitzada per l'Associació Familiar de Balears (III).
4319
O) RGE núm. 7799/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enquesta
realitzada per l'Associació Familiar de Balears (II).
4319
P) RGE núm. 7800/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enquesta
realitzada per l'Associació Familiar de Balears (V).
4320
Q) RGE núm. 7801/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enquesta
realitzada per l'Associació Familiar de Balears (I).
4320

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 7807/05, dels Grups Parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
ampliació del port esportiu de s'Estanyol.
4320
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 8025/05, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Vicepresidenta del
Govern i Consellera de Relacions Institucionals.
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3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació davant comissió per a les proposicions no de llei amb solAlicitud de tramitació davant ple RGE núm. 4642/05, 4643/05,
4644/05 i 5469/05.
4321
B) Tramitació davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 8619/04, 6765/05, 6922/05 a 6927/05,
7324/05 i 7325/05.
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C) Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7394/05.
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4. INFORMACIONS
A) Adjudicació de les places del concurs de mèrits per al proveïment de determinats llocs de feina vacants a la Relació de Llocs de
Feina del Parlament de les Illes Balears.
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5. CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 107.
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B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 109.
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1. PLE DEL PARLAMENT

garantir la seguretat de tots els usuaris i millorar la seva
efectivitat".
A la seu del Parlament, 27 d'octubre del 2005.
El secretari:
Joan Marí i Tur.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 25 d'octubre del
2005, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2988/05, relativa a conversió del Banc de llet materna en
servei sanitari de referència per a tot Espanya, amb les
esmenes RGE núm. 7645/05, 7646/05 i 7647/05, del Grup
Parlamentari Socialista, i quedà aprovada la següent:

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a solAlicitar del Ministeri de Sanitat que el servei
actual del Banc de Llet Materna, així com tots els serveis que
pugui oferir en el futur, siguin declarats Servei Sanitari de
Referència, d'acord amb el que disposa la Llei de cohesió i
qualitat del Sistema Nacional de Salut.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir que el cost total del Banc de Llet Materna,
reconvertit en Servei Sanitari de Referència, sigui finançat pel
Ministeri de Sanitat de forma que la repercussió econòmica no
dificulti el seu desenvolupament".
A la seu del Parlament, 27 d'octubre del 2005.
El secretari:
Joan Marí i Tur.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4609/05,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
desenvolupada en sistemes de qualitat.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Turisme, Joan Flaquer i Riutort.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, i l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí
i Tur, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Patricia
Abascal i Jiménez i l'Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 7 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 25 d'octubre del
2005, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3018/05, relativa a ampliació del port de Formentera,
amb l'esmena RGE núm. 7648/05, del Grup Parlamentari
Socialista, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a ampliar el port de Formentera dins els propers dos
anys, tant pel que fa a les seves instalAlacions a terra com pel
que fa a l'espai disponible dins el mar (mirall d'aigua),
respectant sempre els criteri mediambientals més adequats atesa
la seva particular ubicació..
2. Així mateix, i a la vegada que s'amplia el port, el
Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment a dur
a terme una reordenació dels usos i del funcionament per tal de

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7506/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a tot inclòs. (BOPIB 106 de
21 d'octubre del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

Popular, relativa a modificació del Decret 4/1986, d'avaluació
d'impacte ambiental. (BOPIB 106 de 21 d'octubre del 2005).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 106 de 21 d'octubre del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7518/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convenis entre el Govern balear i les entitats
locals sobre pactes locals. (BOPIB 106 de 21 d'octubre del
2005).

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7509/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a previsió d'ingressos d'IB3 per
al 2005. (BOPIB 106 de 21 d'octubre del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 106 de 21 d'octubre del
2005).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7510/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a necessitat de televisió
autonòmica a les Illes Balears. (BOPIB 106 de 21 d'octubre del
2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7516/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7520/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a postura del Govern en relació amb el pla
integral de la Platja de Palma. (BOPIB 106 de 21 d'octubre del
2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 106 de 21 d'octubre
del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7511/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a professors per al graduat en seguretat i
ciències policials. (BOPIB 106 de 21 d'octubre del 2005).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de novembre del 2005, d'acord amb els articles 125 i
següents del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 7925/05, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a avaluacions per a la
protecció del medi ambient a les Illes Balears.
Palma, a 9 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, d'acord
amb els articles 125 i 126 del Reglament del Parlament,
presenta la següent proposició de llei d'avaluacions per a la
protecció del medi ambient a les Illes Balears, per tal que sigui
tramitada a la Cambra.
Palma, 3 de novembre del 2005.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.
AVALUACIONS PER A LA PROTECCIÓ
DEL MEDI AMBIENT
A LES ILLES BALEARS
Exposició de motius

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS

I

La votació obtengué el resultat següent:

L’avaluació d’impacte ambiental dels projectes, plans i
programes que tenen efectes significatius sobre el medi ambient
és una de les tècniques de més significació dins el dret
ambiental. Nascuda de l’experiència nord-americana alhora que
es formulava la política ambiental nacional, potenciada en
diversos fòrums internacionals, arriba al nostre àmbit per raó de
les exigències derivades de l’ingrés en la Unió Europea amb la
Directiva 85/337/CEE d’implantació i regulació dels estudies
d’impacte ambiental, la qual va ser modificada per la Directiva
97/11/CE. I la Directiva 2001/42/CE ha omplert la llacuna
important del dret estatal en establir l’avaluació dels efectes
ambientals dels plans i programes.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La comunitat autònoma de les Illes Balears va ser la primera
autoritat espanyola que va incorporar la primera directiva
mitjançant el Decret 4/1986, de 23 de gener, d’implantació i
regulació dels estudis d’avaluació d’impacte ambiental, uns

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
d'octubre del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 7441/05, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de prevenció de riscs laborals. (BOPIB núm. 106 de 21
d'octubre del 2005).
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mesos abans que es publiqués el Reial Decret legislatiu
1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental.
La regulació balear ha esdevingut obsoleta. En aquest sentit,
no s’ha d’oblidar que es va aprovar amb caràcter provisional, a
fi de permetre, com n’assenyalava el preàmbul, “un període
d’experimentació i correcció previ a la reglamentació
definitiva”. Així mateix, l’evolució que ha sofert la regulació de
la tècnica de l’avaluació d’impacte ambiental, en el dret
comparat i en el dret comunitari europeu, ha estat enorme. La
Directiva 97/11/CE va modificar amb profunditat la Directiva
85/337/CEE ampliant-ne de manera significativa l’àmbit
d’aplicació de l’avaluació, la qual cosa va determinar la
necessitat del canvi legislatiu nacional, que es va produir, amb
caràcter provisional, mitjançant el Reial Decret llei 9/2000, de
6 d’octubre, i, ja amb caràcter definitiu, mitjançant la Llei
6/2001, de 8 de maig.
També s’hi ha d’afegir l’aprovació de la Directiva
2001/42/CE, que ha omplert una llacuna important del dret
estatal en establir l’avaluació dels efectes ambientals dels plans
i programes, tècnica que ja havia establert el Decret autonòmic
4/1986.
Així mateix, amb aquesta llei, el Govern de les Illes Balears
dóna compliment a l’article 85 i a la disposició addicional
setena de la Llei 6/99, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació
del territori de les Illes Balears i de mesures tributàries,
promovent la regulació dels estudis d’impacte ambiental dels
instruments d’ordenació territorial i dels instruments de
planejament general.
Així, doncs, cal regular de nou i d’una manera completa les
avaluacions relatives a la protecció del medi ambient a les Illes
Balears. L’objectiu fonamental és assumir del tot els canvis
legislatius anteriors, tenint en compte els aclariments que ha
anat aportant la jurisprudència, sobretot la constitucional. A
més, també es pretén potenciar que l’Administració de la
comunitat autònoma i les entitats que en depenen, els consells
insulars, els municipis i la resta d’entitats de l’Administració
local utilitzin aquesta tècnica.
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La llei opta per una regulació clàssica de la matèria, ajustada
a la legislació bàsica existent. D’una banda, les modificacions
que s’hi incorporen tendeixen sobretot a aclarir la manera en
què s’han d’ajustar els procediments diversos que poden
concórrer en relació amb un projecte. D’altra banda, la novetat
major és que s’hi introdueix, amb caràcter potestatiu, la tècnica
de l’enquesta pública, amb què es pretén revitalitzar els
esmorteïts tràmits d’informació pública, d’acord amb les pautes
d’alguns legisladors estrangers. També s’hi preveu una taxa
d’avaluació d’impacte ambiental, d’acord amb el principi de qui
contamina, paga.
III
Aquesta llei regula de manera unitària, sense perjudici de les
diferències pertinents, l’avaluació d’impacte ambiental dels
projectes i l’avaluació ambiental dels plans i programes. Quant
a aquests darrers, s’ha optat per incorporar-hi directament les
obligacions derivades de la Directiva 2001/42/CE.
La regulació de l’avaluació ambiental de plans i programes
s’ajusta del tot a la directiva comunitària indicada. Tant en la
determinació dels plans i programes afectats com en les regles
sobre el contingut i l’extensió de l’informe ambiental, i en la
inserció d’aquest dins del procediment corresponent, s’ha posat
cura en ajustar la normativa balear a les exigències comunitàries
europees.
D’aquesta manera, s’intenta facilitar qualsevol adaptació que
en el futur pugui imposar la legislació bàsica.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Capítol I
Introducció
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquesta llei és regular els procediments
següents, d’acord amb el que estableix la legislació bàsica:

II
L’avaluació d’impacte ambiental, exigible en relació amb
dues llistes de projectes de diferent naturalesa i importància
(annexos I i II), es desenvolupa en dues fases: preliminar i
definitiva.
L’objecte de l’avaluació preliminar és, d’una banda,
determinar els projectes de l’annex II que s’han de sotmetre del
tot al procediment i que, per tant, han de passar a la fase
d’avaluació definitiva; i d’una altra, precisar els continguts
generals de l’estudi que ha d’elaborar el promotor del projecte,
posat cas que l’avaluació definitiva sigui necessària.
L’avaluació definitiva tracta ja d’una manera directa
d’analitzar els efectes que es deriven del projecte, les
alternatives possibles, etc., i així en resulta la desitjada
informació fiable i públicament comprovada, és a dir, l’estudi
d’impacte ambiental, que s’ha de sotmetre a l’escrutini del
públic i, si n’és el cas, al debat entre l’òrgan substantiu i
l’ambiental.

a) Avaluació d’impacte ambiental dels projectes que puguin
tenir efectes significatius sobre el medi ambient i que els han
d’autoritzar o elaborar la comunitat autònoma de les Illes
Balears, els consells insulars, o l’Administració local, amb
l’objectiu de conèixer, valorar, eliminar o reduir els efectes
negatius sobre el medi ambient.
b) Avaluació ambiental dels plans i programes que poden
tenir efectes significatius en el medi ambient i que els han
d’aprovar la comunitat autònoma de les Illes Balears, els
consells insulars, o l’Administració local, amb la finalitat
d’aconseguir un nivell elevat de protecció del medi ambient, de
contribuir a la integració dels aspectes ambientals a l’hora de
preparar i d’adoptar els plans i programes i de promoure un
desenvolupament sostenible.
Article 2
Definicions
Als efectes d’aquesta llei s’entén per:
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a) Projecte: qualsevol obra, construcció, instalAlació,
moviment de terres, excavació o activitat que suposi una
intervenció sobre el medi ambient.
b) Promotor: el mateix òrgan substantiu quan promou un
projecte o elabora un pla o programa, o la persona que en
solAlicita l’autorització o l’aprovació.
c) Òrgan substantiu: l’òrgan que té la competència per
atorgar l’autorització, la llicència, el permís o la concessió que
habilita el promotor per dur a terme un projecte, d’acord amb la
legislació aplicable; també, l’òrgan que té la competència per
aprovar definitivament un pla o programa.
d) Òrgan ambiental: òrgan que exerceix les competències en
matèria de medi ambient previstes en aquesta llei.
e) Plans i programes: els documents de planificació i
programació que preveu l’ordenament jurídic, inclosos els que
cofinança la Comunitat Europea, i també qualsevol modificació
que se’n faci, l’elaboració, l’adopció o l’aprovació dels quals
correspon a una autoritat de la comunitat autònoma o de
l’Administració local, inclosos els que hagi d’adoptar o aprovar
el Parlament de les Illes Balears.
Article 3
Confidencialitat
1. D’acord amb les disposicions sobre propietat industrial i amb
la pràctica jurídica en matèria de secret industrial i comercial,
els òrgans administratius que participin en les avaluacions que
regula aquesta llei han de respectar la confidencialitat de les
informacions que s’aportin en els expedients que tinguin aquest
caràcter i, en tot cas, han de tenir en compte la protecció de
l’interès públic.

Article 6
Subjecció
1. Els projectes que enumera l’annex I d’aquesta llei han
d’observar el procediment d’avaluació d’impacte ambiental en
les dues fases, preliminar i definitiva, tal com les regula el títol
segon d’aquesta llei.
2. Els projectes que enumera l’annex II d’aquesta llei han
d’observar la fase d’avaluació preliminar d’impacte ambiental
i, si és necessari, també la d’avaluació definitiva, d’acord amb
la regulació que conté el títol segon d’aquesta llei.
3. No obstant això, el promotor pot iniciar directament la fase
d’avaluació definitiva en les condicions establertes a l’article
23.3 d’aquesta llei.
Article 7
Prohibició de fraccionament
1. L’avaluació d’impacte ambiental ha de fer referència a la
totalitat del projecte.
2. El fraccionament de projectes de la mateixa naturalesa i fets
en el mateix espai físic no impedeix que s’apliquin els llindars
que estableixen els annexos d’aquesta llei, als efectes dels quals
s’han d’acumular les magnituds o les dimensions de cada un
dels projectes considerats.
Article 8
Exclusió

2. Quan l’avaluació afecti un altre estat membre de la Unió
Europea, la transmissió d’informació a aquest estat s’ha de
sotmetre a les restriccions que es considerin convenients per
garantir aquesta confidencialitat.

S’exclouen del procediment administratiu d’avaluació
d’impacte ambiental els projectes que, encara que s’incloguin
en els supòsits de l’article 6, s’hagin aprovat específicament
mitjançant una llei del Parlament de les Illes Balears, sempre
que en la tramitació parlamentària s’hagi complert l’objectiu de
disponibilitat de les mateixes informacions que haurien d’haver
figurat en el procediment administratiu d’avaluació d’impacte
ambiental.

Article 4
NulAlitat

Article 9
Dispensa

Incorre en un vici de nulAlitat de ple dret l’autorització o
l’aprovació de qualsevol projecte, pla o programa que s’adopti
sense observar els procediments d’avaluació que regula aquesta
llei, quan es puguin exigir.

1. Amb relació als projectes corresponents a la competència
material de la comunitat autònoma o de l’Administració local,
el Govern de les Illes Balears, en supòsits excepcionals i
mitjançant un acord motivat, pot excloure un projecte concret
del procediment d’avaluació d’impacte ambiental.

Article 5
Acció pública
És pública l’acció per exigir el compliment del que estableix
aquesta llei davant els òrgans administratius i la jurisdicció
contenciosa administrativa, mitjançant els recursos o les accions
que pertoquin.
Capítol II
Àmbit
Secció 1a
Projectes

2. L’acord anterior s’ha de fer públic i ha de contenir les
previsions que en cada cas es considerin necessàries a fi de
minimitzar l’impacte ambiental del projecte. Així mateix, el
Govern de les Illes Balears ha de dur a terme les actuacions
següents:
a) Informar el Govern de l’Estat sobre els motius que
justifiquen l’exempció concedida, abans d’atorgar l’autorització,
perquè després se’n pugui informar la Comissió de les
Comunitats Europees.
b) Posar a l’abast del públic interessat les informacions
relatives a l’exempció i les raons perquè s’ha concedit.
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c) Examinar la conveniència de fer una altra forma
d’avaluació i determinar, si pertoca, si és procedent fer
públiques les informacions que s’hi recullin.
Article 10
Efectes transfronterers
1. Quan un projecte pugui tenir repercussions significatives
sobre el medi ambient d’un altre estat membre de la Unió
Europea, s’ha de seguir el procediment que regula el Conveni
sobre avaluació d’impacte en el medi ambient en un context
transfronterer, fet a Espoo el 25 de febrer de 1991 i que Espanya
va ratificar l’1 de setembre de 1997.
2. A aquest efecte, l’òrgan ambiental que intervingui en
l’avaluació d’impacte ambiental d’aquests projectes s’ha de
relacionar amb l’estat afectat mitjançant el ministeri competent
en matèria d'afers exteriors.
Secció 2a
Plans i programes
Article 11
Subjecció
Han d’observar el procediment d’avaluació ambiental, que
regula el títol tercer d’aquesta llei, els plans i programes
següents, llevat d’allò que estableix l’article 55 per als petits
plans i programes:

Capítol III
Competències
Article 13
Òrgan ambiental
La Comissió Balear de Medi Ambient és l’òrgan ambiental
en relació amb tots els projectes, plans o programes subjectes a
avaluació que l’Administració de la comunitat autònoma, els
consells insulars, els municipis o les entitats de dret públic
dependents de qualsevol d’aquestes administracions territorials
hagin d’autoritzar, elaborar, adoptar o aprovar.
Article 14
Consulta preceptiva
Correspon a la Comissió Balear de Medi Ambient evacuar
la consulta preceptiva, prevista en la legislació bàsica, quan
sigui competència de l’Administració general de l’Estat
formular la declaració d’impacte ambiental sobre els projectes,
plans o programes que li correspongui autoritzar, elaborar o
aprovar.
Article 15
Criteris tècnics
En tot cas correspon a la Comissió Balear de Medi Ambient
aprovar criteris tècnics per a la redacció dels diferents estudis
d’impacte ambiental dels projectes i els informes ambientals
dels plans o programes.

a) Els que s’elaborin en matèria d’agricultura, ramaderia,
silvicultura, pesca, energia, indústria, transports, gestió de
residus, gestió de recursos hídrics, telecomunicacions, turisme,
ordenació del territori, urbanisme i recursos naturals.

TÍTOL II
AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DELS
PROJECTES

b) Els que estableixin el marc per autoritzar els projectes que
enumeren els annexos I i II d’aquesta llei.

Capítol I
Avaluació preliminar

c) Els que afectin les zones especialment sensibles
designades d’acord amb les directives 79/409/CEE i 92/43/CEE,
les zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar
o les àrees d’interès natural.
d) Els que es determinin, d’acord amb el que estableix
l’article 56 d’aquesta llei.

Article 16
Iniciació
El promotor d’un projecte que estigui subjecte a avaluació
d’impacte ambiental ha de solAlicitar a l’òrgan substantiu l’inici
del procediment, mitjançant l’avaluació preliminar, d’acord amb
la regulació que conté aquest capítol.

Article 17
Documentació
Article 12
Exclusió
En tot cas s’exclouen del procediment administratiu
d’avaluació ambiental els plans i programes següents:
a) Els que tenen l’objectiu de servir els interessos de la
defensa nacional o de la protecció civil.
b) Els de tipus financer o pressupostari.
c) Els que cofinanci la Comunitat Europea amb càrrec als
fons estructurals durant el període 2000-2006 i amb càrrec al
Fons europeu d’orientació i de garantia agrícola durant el
període 2000-2007.

1. El promotor ha d’adjuntar a la solAlicitud d’avaluació
preliminar un esquema del projecte i una memòria, que ha de
redactar un equip interdisciplinari i on s’han d’identificar i
valorar els impactes ambientals previsibles de les diferents
alternatives raonables del projecte.
2. Mitjançant una ordre de la persona titular de la conselleria
competent en matèria de medi ambient es poden establir
documents sobre l’impacte ambiental dels projectes, que el
promotor també ha d’emplenar i de presentar.
Article 18
Informació pública
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Correspon a l’òrgan substantiu sotmetre conjuntament el
projecte i la documentació que enumera l’article anterior als
tràmits d’informació pública i d’informes exigibles dins el
procediment aplicable per autoritzar o dur a terme el projecte.
L’obertura de la informació pública s’ha d’anunciar en un
diari de la comunitat autònoma, i al manco en un de l’illa on es
fa l’actuació.
Article 19
Tramesa
Abans de resoldre sobre el projecte, l’òrgan substantiu n’ha
de trametre l’expedient a l’òrgan ambiental amb tots els
documents i totes les actuacions que hi figurin, i amb les
observacions que consideri oportunes.
Article 20
Declaració de no necessitat
En relació amb els projectes que enumera l’annex II
d’aquesta llei, l’òrgan ambiental, mitjançant una motivació
d’acord amb els criteris que estableix l’article següent, pot
considerar que no és necessari observar el procediment
d’avaluació definitiva d’impacte ambiental i així ho ha de
comunicar, retornant-li l’expedient, a l’òrgan substantiu, que ha
de dictar la resolució procedent sobre l’autorització o realització
del projecte.
Article 21
Criteris per declarar la no necessitat
Per decidir si s’ha d’observar el procediment complet
d’avaluació d’impacte ambiental, pel que fa als projectes que
enumera l’annex II d’aquesta llei, l’òrgan ambiental ha de
ponderar uns criteris relatius als aspectes següents:
a) Les característiques dels projectes, sobretot des del punt
de vista de la dimensió, l’acumulació amb altres projectes, l’ús
de recursos naturals, la generació de residus, la contaminació i
altres inconvenients, i també el risc d’accidents, considerant
d’una manera especial les substàncies i tecnologies utilitzades.
b) La ubicació dels projectes, de manera que es tingui en
compte la sensibilitat ambiental de les àrees geogràfiques
afectades i, en particular, l’ús existent del sòl i la relativa
abundància, la qualitat i la capacitat regenerativa dels recursos
naturals de l’àrea.
c) La capacitat de càrrega del medi natural, amb una atenció
especial a les zones humides, les zones costaneres, les àrees de
muntanya i de bosc, els espais naturals protegits, les zones
d’especial protecció designades en aplicació de les directives
79/409/CEE i 92/43/CEE, les àrees on ja s’hagin ultrapassat els
objectius de qualitat ambiental que estableix el dret comunitari,
les àrees de densitat demogràfica alta i el patrimoni cultural.
d) Les característiques de l’impacte potencial del projecte,
en relació amb els criteris que estableixen els apartats a i b
d’aquest article, i, en particular, l’extensió de l’impacte; això és,
la dimensió de l’àrea geogràfica i de la població afectades, el
caràcter transfronterer, la magnitud i la complexitat, la
probabilitat i la durada, la freqüència i la reversibilitat.
Article 22

Consultes
En la fase d’avaluació preliminar, l’òrgan ambiental pot fer
consultes a les persones, a les institucions i a les administracions
públiques que poden resultar afectades quan s’executi el
projecte, en relació amb l’impacte ambiental d’aquest o sobre
qualsevol indicació que considerin beneficiosa per a una major
protecció i defensa del medi ambient, com també sobre els
continguts que consideren que convé incloure en l’estudi
d’impacte ambiental. A aquest efecte, els ha de requerir la
resposta en el termini màxim d’un mes.
Article 23
Declaració preliminar
1. Amb relació als projectes als que no afecta allò que estableix
l’article 20, correspon a l’òrgan ambiental adoptar la declaració
preliminar d’impacte ambiental amb els continguts següents:
a) La compatibilitat o incompatibilitat global del projecte
amb les exigències de protecció del medi ambient, amb la
determinació, si pertoca, de l’alternativa que s’ha de seguir i
també les característiques, el traçat o la ubicació generals que es
considerin preferibles. Les anteriors declaracions no tenen
caràcter definitiu i no impedeixen al promotor que ho desitgi
seguir amb la fase d’avaluació definitiva.
b) Si n’és el cas, el contingut de les respostes a les consultes
fetes durant el procediment.
c) Índex i criteris generals que s’han de considerar en
l’estudi d’impacte ambiental, i també el termini màxim per
presentar-lo.
d) Si es considera que el projecte és socialment conflictiu i
s'estima adient, la declaració sobre la conveniència de que
l'estudi d’impacte ambiental sigui realitzat per un equip
d’experts independents, i la realització de l’enquesta pública que
regula el capítol següent.
2. Després de la declaració preliminar, l’òrgan ambiental ha de
trametre l’expedient a l’òrgan substantiu, el qual ha de notificar
la declaració al promotor a fi de començar l’avaluació
definitiva.
3. No obstant això, el promotor de qualssevol dels projectes
enumerats als annexos I i II d’aquesta llei pot iniciar
directament la fase d’avaluació definitiva, prescindint de la fase
d’avaluació preliminar, tot i que en tal cas s’ha d’aplicar el
règim dels projectes considerats socialment conflictius,
considerant-se, en conseqüència, convenient que l’estudi
d’impacte ambiental sigui realitzat per un equip d’experts
independents i necessària la realització de l’enquesta pública o
un certificat emès per l’òrgan substantiu que indiqui la no
necessitat de realització de l’esmentada enquesta pública i de la
redacció per part de l’equip d’experts.
Article 24
Termini
1. L’òrgan ambiental té un termini de dos mesos, des d’haver
rebut l’expedient, per resoldre sobre la no necessitat d’avaluació
o per adoptar la declaració preliminar d’impacte ambiental.
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2. Si ha transcorregut el termini que estableix el paràgraf
anterior i no s’ha adoptat la resolució corresponent, el promotor
pot començar la fase d’avaluació definitiva, mitjançant la
presentació de l’estudi d’impacte ambiental d’acord amb el que
regula el capítol següent.

d) Mesures previstes per reduir, eliminar o compensar els
efectes ambientals significatius.

Capítol II
Avaluació definitiva

f) Resum de l’estudi i conclusions en uns termes bons de
comprendre. Informe, si n’és el cas, sobre les dificultats
informatives o tècniques que hagin sorgit en elaborar-lo.

Secció 1a
Estudi
Article 25
Supòsits
Els projectes subjectes al procediment d’avaluació
d’impacte ambiental, després de l’avaluació preliminar regulada
en el capítol anterior, han de continuar l’avaluació definitiva
que regula aquest capítol, llevat que l’òrgan ambiental hagi
declarat la no necessitat de continuar el procediment, d’acord
amb el que estableix l’article 20 d’aquesta llei, i sense perjudici
de l’establert a l’article 23.3 de la mateixa.
Article 26
Redacció
1. L’estudi d’impacte ambiental s’ha de redactar amb la
participació de diversos professionals, a fi de garantir la
interdisciplinarietat necessària per identificar, analitzar i valorar
els impactes ambientals més importants.

e) Plans i programes de vigilància ambiental per a la fase de
realització de les obres i per al funcionament posterior.

Article 28
Tràmits
1. Quan així ho disposi la declaració preliminar, per tractar-se
d'un projecte socialment conflictiu, l’òrgan substantiu, després
d’haver rebut l’estudi d’impacte ambiental, pot obrir tot seguit
un tràmit d’enquesta pública, d’acord amb el que estableix la
secció següent d’aquest capítol.
2. Quan l’enquesta pública no es consideri adient, l’òrgan
substantiu ha de sotmetre l’estudi a informació pública, dins el
procediment aplicable per autoritzar o elaborar el projecte, o
directament, si aquest tràmit no està previst.
3. Al mateix temps que l’obertura del tràmit d’enquesta o
d’informació pública, l’òrgan substantiu ha de requerir els
informes prevists en el procediment corresponent al projecte i
tots els altres que consideri oportuns.

2. L'òrgan substantiu i l'ambiental han d'atendre les demandes
d'auxili, si n'és el cas, del promotor del projecte, per determinar
la composició tècnica de l’equip redactor de l’estudi d'impacte
ambiental, quan en la declaració preliminar d'impacte ambiental
s'hagi considerat convenient que l'estudi sigui realitzat per un
equip d'experts independents.
3. L’auxili dels òrgans substantiu i ambiental s’ha de
desenvolupar en termes objectius, identificant les professions
que pareix convenient que intervinguin en la redacció de
l’estudi d’impacte ambiental, sense que en cap cas suposi
l’obligació del promotor d’utilitzar tècnics determinats.
Article 27
Contingut
D’acord amb les indicacions, si n’és el cas, de la declaració
preliminar, correspon al promotor presentar davant l’òrgan
substantiu l’estudi d’impacte ambiental, que ha de contenir les
dades següents:
a) Descripció general del projecte i exigències previsibles en
el temps pel que fa a la utilització del sòl i d’altres recursos
naturals. Valoració dels tipus i de les quantitats de residus
abocats i de les emissions de matèria o energia que en resultin.
b) Descripció del medi ambient afectat amb un inventari dels
recursos naturals.
c) Avaluació dels possibles efectes del projecte, tant els
directes com els indirectes, sobre la població, la fauna, la flora,
el sòl, l’aire, l’aigua, el medi marí, els factors climàtics, el
paisatge i els béns materials, inclòs el patrimoni cultural.

Secció 2a
Enquesta pública
Article 29
Objecte
1. L'enquesta pública té per objecte informar al públic i recollir
les seves apreciacions, suggeriments i propostes alternatives
sobre l'estudi d'impacte ambiental, quan així s'hagi establert en
la declaració preliminar de l'impacte ambiental, a fi de permetre
a l'òrgan competent disposar de tots els elements necessaris per
a la seva decisió.
2. El procediment d’enquesta pública ha d’incloure una fase
d’exposició pública; és innecessària l’observació separada
d’aquest tràmit.
Article 30
Comissaris
1. Segons la importància del projecte, l’òrgan substantiu, de
comú acord amb l’òrgan ambiental, ha de designar un o diversos
comissaris de l’enquesta, d’entre els que s’incloguin en les
llistes que hagin elaborat els colAlegis professionals i la
Universitat de les Illes Balears.
2. Correspon al comissari o, si n’hi ha més d’un, a la Comissió
d’Enquesta, exercir les funcions següents:
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a) Dirigir l’enquesta, a fi de permetre que el públic conegui
al màxim els problemes ambientals del projecte.
b) Estimular sobretot les associacions de defensa ambiental
d’àmbit autonòmic perquè presentin apreciacions, suggeriments
i propostes alternatives.
c) Dur a terme, el mateix comissari o altres professionals,
totes les investigacions i comprovacions que consideri
necessàries.
d) Acordar, si ho estimen convenient, que es facin sessions
públiques de debat, amb la presència de representants de
posicions contradictòries.
e) Elaborar un informe sobre el procediment i els resultats
de l’enquesta pública.

2. S’entén que els terminis que estableix la normativa
reguladora de la intervenció administrativa substantiva
corresponent s’amplien, si n’és el cas, el temps necessari per
complir la tramitació del procediment d’avaluació d’impacte
ambiental.
Article 35
Discrepàncies
L’òrgan substantiu pot suscitar discrepàncies amb l’òrgan
ambiental sobre la proposta de declaració definitiva d’impacte
ambiental, la qual cosa dóna lloc a les negociacions
corresponents dins el mateix termini. En tot cas, l’òrgan
substantiu té el termini d’un mes, comptador des d’haver-ne
rebut la proposta, per formalitzar les discrepàncies davant
l’òrgan ambiental.
Secció 4a
Declaració definitiva

Article 31
Termini
La durada del tràmit d’enquesta pública no pot ser inferior
a un mes, ni superior a tres mesos, comptadors des de l’endemà
d’haver-se’n publicat oficialment l’obertura. En tot cas, el tràmit
d'enquesta pública suspèn el còmput del termini establert per a
autoritzar el projecte.

Secció 3a
Substanciació
Article 32
Tramesa
En el termini del mes següent d’haver rebut l’estudi
d’impacte ambiental o d’haver acabat l’enquesta pública quan
sigui preceptiva, l’òrgan substantiu ha de trametre a l’òrgan
ambiental l’estudi d’impacte ambiental, l’expedient de
l’enquesta pública, si se n’ha fet, l’expedient relatiu a
l’autorització del projecte i també les observacions que
consideri oportunes.

Article 36
Competència
Correspon a l’òrgan ambiental adoptar la declaració
definitiva d’impacte ambiental, llevat que l’òrgan substantiu
hagi formalitzat les discrepàncies en relació amb la proposta de
declaració dins el termini que estableix l’article anterior. En
aquest cas, la competència per adoptar la declaració definitiva
correspon al Govern de les Illes Balears o al ple del consell
insular, en funció de si la competència d'autorització o decisió
sobre el projecte correspon a l'Administració autonòmica, en el
primer cas, o d’una illa o d’un municipi, en el segon, incloent en
cada una d’aquestes esferes territorials les entitats de dret públic
dependents de les mateixes.
El ple del consell insular pot delegar en el Consell Executiu
la competència per adoptar la declaració definitiva en cas de
discrepàncies.
Article 37
Contingut
1. La declaració definitiva d’impacte ambiental, que s’ha de
publicar de manera oficial, determina si és convenient dur a
terme el projecte per a l’interès públic de protecció del medi
ambient i, si n’és el cas, les condicions en què s’ha de fer.

Article 33
Requeriments

2. L’òrgan substantiu ha d’incorporar la declaració definitiva a
la resolució d’autorització o de decisió del projecte, i les
clàusules de la declaració tenen el mateix valor i la mateixa
eficàcia que la resta de clàusules de l’autorització.

En qualsevol moment, l’òrgan substantiu o l’ambiental
poden requerir al promotor que completi l’estudi d’impacte
ambiental o que ampliï la documentació, amb la corresponent
suspensió del termini per resoldre.

Article 38
Impugnabilitat

Article 34
Termini
1. En el termini de dos mesos des d’haver tramès la
documentació a què fa referència l’article 32, correspon a
l’òrgan ambiental trametre a l’òrgan substantiu la proposta de
declaració definitiva d’impacte ambiental i l’expedient del
projecte.

La declaració definitiva d’impacte ambiental exhaureix la
via administrativa i és susceptible separadament del recurs que
sigui procedent d’acord amb la legislació administrativa o
processal, sense perjudici que es pugui també impugnar
juntament amb la resolució d’autorització o de decisió del
projecte, conforme amb el règim impugnador aplicable a
aquesta resolució.
Capítol III
Eficàcia
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Article 39
Competències
1. Correspon a l’òrgan substantiu assegurar l’execució exacta de
les declaracions d’impacte ambiental, mitjançant el control, el
seguiment i la vigilància del compliment.
2. L’òrgan ambiental pot recaptar informació de l’òrgan
substantiu, fer les comprovacions que consideri convenients i
formular-li requeriments per exercir les seves potestats.
3. Posat cas que l’òrgan substantiu no atengui els requeriments
de l’òrgan ambiental, el superior jeràrquic comú d’ambdós
òrgans ha de resoldre allò que sigui procedent i, si no n’hi ha, ho
ha de fer l’autoritat competent per adoptar la declaració
definitiva en cas de discrepàncies, d’acord amb el que estableix
l’article 36.
4. És obligació del promotor trametre a la Comissió Balear de
Medi Ambient els plans i els programes de vigilància i control
amb la periodicitat establerta en la declaració definitiva
d’impacte ambiental.
Article 40
Costos
1. El promotor del projecte ha de fer-se càrrec del cost de les
mesures preventives, correctores i compensatòries de l’impacte
ambiental i de la vigilància establertes en la declaració
definitiva d’impacte ambiental.
2. Correspon a l’òrgan substantiu exigir al promotor les
garanties necessàries per assegurar el compliment d’aquestes
mesures.
Article 41
Caducitat
Si no es compleix el termini per executar el projecte,
correspon a l’òrgan substantiu, a requeriment si n’és el cas de
l’òrgan ambiental, declarar la caducitat de l’autorització
corresponent, sense perjudici del que estableix el paràgraf 3 de
l’article 45 d’aquesta llei.
Article 42
Suspensió
1. Si un projecte subjecte a avaluació d’impacte ambiental es
comença a executar sense observar aquest procediment, l’òrgan
substantiu, a requeriment si n’és el cas de l’òrgan ambiental,
l’ha de suspendre, sense perjudici de les responsabilitats que
corresponguin i de l’aplicació, quan pertoqui, del que estableix
el paràgraf 3 de l’article 45 d’aquesta llei. La suspensió es pot
acompanyar de les mesures imprescindibles per conservar els
elements ambientals en perill.
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Article 43
Restitució
1. Després de la suspensió a què fa referència l’article anterior,
el promotor pot solAlicitar el seguiment del procediment
d’avaluació definitiva d’impacte ambiental, a fi d’establir en la
declaració definitiva les prescripcions que siguin procedents,
que s’han d’incorporar a la resolució corresponent del mateix
òrgan substantiu.
2. Quan el fet d’executar els projectes hagi produït una alteració
de la realitat física que no es pugui legalitzar, la persona titular
l’ha de restituir en la forma que disposi la resolució de l’òrgan
substantiu, que a aquest efecte li pot imposar multes coercitives
successives de fins a tres mil euros cada una, sense perjudici de
la possible execució subsidiària per l’Administració mateixa, a
càrrec de la persona titular.
Article 44
Reparació
1. En qualsevol cas, el promotor del projecte ha d’indemnitzar
els danys i perjudicis ocasionats a terceres persones i al medi
ambient.
2. La titularitat del dret a indemnització, en el cas de danys a
elements ambientals no patrimonialitzats, s’ha d’atribuir a
l’Administració actuant.
3. L’òrgan substantiu és el que ha de valorar els danys i els
perjudicis, amb un informe de l’òrgan ambiental, amb la taxació
contradictòria prèvia quan el promotor no estigui d’acord amb
la valoració.
Capítol IV
Disciplina
Article 45
Infraccions molt greus
Es consideren infraccions molt greus, que l’òrgan substantiu
ha de sancionar amb una multa des de 240.001 fins a 2.400.000
euros, el fet de començar a executar un projecte que s’hagi de
sotmetre a avaluació d’impacte ambiental sense complir aquest
requisit. Quan l’òrgan substantiu sigui el promotor del projecte,
l’òrgan ambiental exerceix la potestat sancionadora.
Article 46
Infraccions greus
Es consideren infraccions greus, que l’òrgan substantiu ha
de sancionar amb una multa des de 24.001 fins a 240.000 euros:
a) L’ocultació, el falsejament o la manipulació maliciosa de
dades en el procediment d’avaluació d’impacte ambiental.

2. També es pot acordar la suspensió quan es produeixi alguna
de les circumstàncies següents:

b) L’incompliment de les condicions ambientals, protectores
i correctores en què ha de fer-se el projecte, d’acord amb la
declaració definitiva d’impacte ambiental.

a) L’ocultació, el falsejament o la manipulació maliciosa de
dades en el procediment d’avaluació.

Quan l’òrgan substantiu sigui el promotor del projecte,
l’òrgan ambiental exerceix la potestat sancionadora.

b) L’incompliment o la transgressió de les condicions
ambientals imposades per executar el projecte.

Article 47
Infraccions lleus
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1. Es consideren infraccions lleus, que l’òrgan substantiu ha de
sancionar amb una multa de fins a 24.000 euros, l’incompliment
de qualsevol de les previsions que conté aquesta llei, quan no
estigui tipificat com a infracció molt greu o greu.

Per decidir si un pla o un programa pot tenir efectes
previsibles significatius en el medi ambient, en els casos que
estableixen els articles 55 i 56, s’han de tenir en compte els
criteris següents:

2. Quan l’òrgan substantiu sigui el promotor del projecte,
l’òrgan ambiental exerceix la potestat sancionadora.

a) Les característiques dels plans i dels programes; sobretot:
la mesura en què el pla o el programa estableix un marc per a
projectes o altres activitats en relació amb la ubicació, les
característiques, les dimensions, les condicions de funcionament
o mitjançant l’assignació de recursos; el grau en què influeix en
altres plans o programes, inclosos els que estiguin jerarquitzats;
la pertinència per integrar aspectes ambientals amb l’objectiu,
en particular, de promoure la sostenibilitat; els problemes
ambientals significatius per al pla o programa; i la pertinència
per aplicar la legislació comunitària europea en matèria de medi
ambient.

TÍTOL III
AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS I
PROGRAMES
Capítol I
Abast
Article 48
Plans i programes inclosos
1. En el procediment d’elaboració dels plans i dels programes
que enumera l’article 11 d’aquesta llei, abans d’adoptar-los o
d’aprovar-los, s’ha d’observar la fase d’avaluació ambiental que
regula aquest títol, llevat del que estableix l’article següent.
2. Quan els plans o els programes esmentats en el paràgraf
anterior s’hagin d’adoptar o aprovar mitjançant una norma amb
rang de llei, l’avaluació ambiental s’ha d’efectuar abans de
tramitar el procediment legislatiu corresponent.
Article 49
Petits plans i programes
Els plans o els programes que introdueixin modificacions
menors en els plans i en els programes que assenyala l’article
11, només requereixen l’avaluació ambiental quan l’òrgan
substantiu, havent-ho consultat prèviament a la Comissió Balear
de Medi Ambient, determini la probabilitat que tenguin efectes
significatius en el medi ambient, d’acord amb els criteris que
estableix l’article 57.
Article 50
Altres plans o programes
En relació amb tots els altres plans o programes, diferents
dels esmentats en els articles anteriors, que estableixin un marc
per autoritzar projectes en el futur, l’òrgan substantiu
corresponent, abans de començar a elaborar-los i amb la
consulta prèvia a la Comissió Balear de Medi Ambient, ha de
determinar si s’ha d’observar la fase d’avaluació ambiental a
causa de la probabilitat de tenir efectes ambientals significatius,
de conformitat amb els criteris que estableix l’article 57.
Article 51
Criteris

b) Les característiques dels efectes i de la zona d’influència
probable; sobretot: la probabilitat, la durada, la freqüència, la
reversibilitat dels efectes, i també el caràcter acumulatiu i la
naturalesa transfronterera que tenen; els riscs per a la salut
humana o per al medi ambient; la magnitud i l’abast dels efectes
en l’espai, tenint en compte la zona geogràfica i la població que
puguin afectar; el valor i la vulnerabilitat de la zona
probablement afectada a causa de les característiques naturals
especials o el patrimoni cultural, la superació dels nivells o
valors límit de qualitat del medi ambient o l’explotació
intensiva de la terra; i els efectes en zones o indrets amb un
estatut de protecció reconegut en els àmbits autonòmic,
nacional, comunitari o internacional.
Capítol II
Informe ambiental
Article 52
Elaboració
1. L’avaluació ambiental de plans i programes comença amb
l’elaboració d’un informe ambiental on s’identifiquen, descriuen
i avaluen els probables efectes significatius en el medi ambient,
com també unes alternatives raonables que tenguin en compte
els objectius i l’àmbit geogràfic d’aplicació del pla o programa.
2. L’informe ambiental, que l’ha de redactar un equip
interdisciplinari, forma part de la documentació del pla o del
programa corresponent, i el promotor és el que ha d’elaborar-lo
i de presentar-lo.
Article 53
Contingut
L’informe ambiental ha de contenir la informació següent:
a) Un esquema suficient del contingut, dels objectius
principals del pla o programa i les relacions amb altres plans o
programes.
b) Els aspectes rellevant s de la situació actual del medi
ambient i l’evolució probable en el cas que no s’apliqui el pla o
programa.
c) Les característiques ambientals de les zones que s’afectin
de manera significativa.
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d) Qualsevol problema ambiental existent que sigui
important per al pla o programa, inclosos els problemes
relacionats amb qualsevol zona d’importància ambiental
especial, com ara les zones que designen les directives
79/409/CEE i 92/43/CEE i les àrees d’interès natural.
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2. L’extensió i el grau d’especificació de la informació que ha
de constar en l’informe ambiental, d’acord amb el que disposen
els articles anteriors, els ha de decidir l’òrgan substantiu, amb
la consulta prèvia a la Comissió Balear de Medi Ambient.

e) Els objectius de protecció ambiental que s’hagin fixat en
els àmbits internacional, comunitari, nacional o autonòmic que
tinguin relació amb el pla o programa i la manera en què aquests
objectius i qualsevol aspecte ambiental s’han tingut en compte
durant l’elaboració.
f) Els probables efectes significatius en el medi ambient de
cada alternativa raonable, fins i tot aspectes com la
biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la flora, la
terra, l’aigua, l’aire, els factors climàtics, els béns materials, el
patrimoni cultural, el paisatge i la interrelació d’aquests factors.
També s’hi han d’incloure els efectes secundaris, acumulatius
i sinèrgics a curt, mitjà i llarg termini, permanents i temporals,
positius i negatius.
g) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, tant com
sigui possible, compensar qualsevol efecte negatiu important en
el medi ambient que pugui produir l’aplicació del pla o
programa.
h) Un resum dels motius pels quals s’han seleccionat les
alternatives previstes i una descripció de com s’ha fet
l’avaluació, incloses les dificultats, per exemple, les deficiències
tècniques o la manca de coneixements i d’experiència que
s’hagin pogut trobar a l’hora d’aconseguir la informació
necessària.
i) Una descripció de les mesures previstes per a la
supervisió.
j) Un resum de caràcter no tècnic de la informació
proporcionada en virtut dels apartats anteriors.
Article 54
Sistemes de plans o programes
1. En l’informe ambiental de plans o programes que formin part
d’un sistema jeràrquic de planificació o programació, a fi de no
haver de repetir l’avaluació, s’ha de fer constar la informació
que es consideri raonablement necessària, tenint en compte la
fase del procés de decisió en què es troba i la mesura en què
l’avaluació de determinats aspectes és més adequada en unes
altres fases d’aquest procés, amb l’objecte de procurar no
repetir-la.

Capítol III
Procediment
Article 56
Consultes
1. El projecte de pla o programa i l’informe ambiental s’han de
sotmetre a la consulta de les mateixes autoritats que n’hagin
d’emetre l’informe durant el procediment d’aprovació del
respectiu pla o programa i, en tot cas, de la Comissió Balear de
Medi Ambient, per un termini comú de dos mesos. Si
transcorregut aquest termini no s’han evacuat les consultes, el
procediment continua.
2. Posat cas que la Comissió Balear de Medi Ambient s’hi
oposi, i així ho manifesti dins el termini que estableix el
paràgraf primer d'aquest article, l'aprovació definitiva del pla o
programa correspon al Govern de les Illes Balears o al ple del
consell insular, en funció de si la competència material
correspon respectivament a l'Administració autonòmica, en el
primer cas, o d’una illa o d’un municipi, en el segon, incloent en
cada una d’aquestes esferes territorials les entitats de dret públic
dependents de les mateixes.
3. El ple del consell insular pot delegar en el Consell Executiu
la competència per adoptar la declaració definitiva en cas de
discrepàncies.
Article 57
Participació
1. En els quinze dies primers del termini que estableix l’article
anterior, la Comissió Balear de Medi Ambient, atesa la
importància del pla o programa, pot ordenar el compliment del
tràmit d’enquesta pública, que l’ha d’obrir tot seguit l’òrgan
substantiu, d’acord amb el que estableixen els articles 29 a 31
d’aquesta llei.

2. Es pot utilitzar la informació que es tingui sobre els efectes
dels plans i programes que s’hagi obtingut en unes altres fases
del procés de decisió que conforma el sistema de planificació o
programació corresponent.

2. Si transcorregut el termini del paràgraf anterior la Comissió
Balear de Medi Ambient no s’ha manifestat en aquest sentit,
l’òrgan substantiu ha d’obrir el tràmit d’informació pública,
durant el termini d’un mes, d’acord amb el que estableix la
legislació del procediment administratiu comú.

Article 55
Abast

Article 58
Consultes transfrontereres

1. En tot cas, en l’informe ambiental ha de figurar la informació
que es consideri raonablement necessària, tenint en compte els
coneixements i els mètodes existents d’avaluació i el contingut
i el grau d’especificació del pla o programa.

Quan l’òrgan substantiu consideri que l’execució d’un pla o
d’un programa pot tenir efectes significatius sobre el medi
ambient d’un altre estat membre de la Unió Europea, o quan un
estat membre d’aquesta que pugui resultar afectat
significativament ho solAliciti, correspon al Govern de les Illes
Balears suspendre el procediment d’aprovació del pla o del
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projecte i comunicar-ho a la Delegació del Govern en la
comunitat autònoma, a fi de determinar el procediment de les
consultes transfrontereres que corresponguin.

3. Quantia.
AIA preliminar: 172,33 euros.
AIA definitiva: 689,31 euros.
Informe mediambiental: 68,91 euros.

Article 59
Declaració ambiental
L’aprovació de qualsevol pla o programa subjecte a
avaluació ambiental ha d’incloure una declaració ambiental, que
s’ha de comunicar a tot el qui ha intervingut en el procediment,
on s’han de resumir les dades següents:
a) La integració dels aspectes ambientals.
b) La consideració de l’informe ambiental i dels resultats
dels tràmits d’informació o d’enquesta pública i de les consultes
de qualsevol tipus que s’hagin fet.
c) Les raons per les quals s’ha elegit el pla o el programa
aprovat, en vista de la resta d’alternatives raonables
considerades.

4. Meritació i pagament.
La taxa es merita en el moment en que es realitza l'activitat
administrativa en que consisteix el fet imposable, sense
perjudici que se n'exigeixi el pagament, en concepte de dipòsit
previ, abans de les fases de l'avaluació preliminar i l'avaluació
detallada.
En els casos en que l’òrgan ambiental no adopti les
resolucions que li competeixen en els terminis que estableix
aquesta llei, les quantitats que s'hagin pagat s'han de retornar al
subjecte passiu.
Disposició transitòria primera
Expedients iniciats d’acord amb el Decret 4/1986, de 23 de
gener

d) Les mesures que s’han adoptat per a la supervisió.
Article 60
Supervisió
Correspon a la Comissió Balear de Medi Ambient supervisar
els efectes de l’aplicació dels plans i dels programes que són
importants per al medi ambient, a fi d’identificar com més aviat
millor els efectes adversos no previstos i permetre que s’hi
duguin a terme les mesures de reparació adequades.
Disposició addicional primera
Comissió Balear de Medi Ambient
En un termini no superior a sis mesos i mitjançant una
disposició reglamentària s’ha d’establir la composició i el
funcionament de la Comissió Balear de Medi Ambient, en què
han d’estar representades les diverses conselleries del Govern
de les Illes Balears i els departaments dels consells insulars que
s’hi considerin directament implicats i els municipis i les
organitzacions econòmiques, socials i ecologistes que s’estimi
convenient. Tot això sense perjudici de la continuïtat, en tant es
produeixi l’anterior regulació, de la Comissió Balear de Medi
Ambient constituïda conforme al Decret 38/1985, de 16 de
maig, i normes posteriors.
Disposició addicional segona
Taxa d’avaluació d'impacte ambiental
1. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa d’avaluació d'impacte
ambiental (AIA), la tramitació per part de la Comissió Balear de
Medi Ambient de les declaracions preliminar i definitiva
d'impacte ambiental i l’emissió d'informes tècnics d’avaluació
d'impacte ambiental.
2. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques,
jurídiques i entitats de l'article 33 de la Llei general tributària,
que promoguin l'activitat o el projecte subjecte a avaluació
d'impacte ambiental, a informe mediambiental, o que instin que
s'exoneri.

Els expedients d’avaluació d’impacte ambiental iniciats
abans que aquesta llei entri en vigor, d’acord amb el que
estableix el Decret 4/1986, de 23 de gener, han de continuar-ne
la tramitació d’acord amb aquest. A aquests efectes, únicament
s’han de considerar iniciats els plans urbanístics i les normes
subsidiàries que s’hagin aprovat inicialment.
Disposició transitòria segona
Aplicació a plans i programes
L’obligació d’observar el procediment d’avaluació
ambiental s’ha d’aplicar als plans i als programes que s’aprovin
inicialment després de la data en què aquesta llei entri en vigor.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o
inferior que s’oposin al que estableix aquesta llei i, en concret,
el Decret 4/1986, de 23 de gener, d’implantació i regulació dels
estudis d’avaluació d’impacte ambiental, sense perjudici del que
estableix la disposició transitòria primera d’aquesta llei, com
també les disposicions que fan referència als estudis d’impacte
ambiental prevists a l’article 124 de la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i a l’article 15 de la Llei 20/2001,
de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de
funció pública.
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Annex I
Projectes subjectes directament a avaluació d'impacte
ambiental
Grup 1. Agricultura, silvicultura, aqüicultura i ramaderia.
a) Les repoblacions forestals amb espècies alAlòctones i les
repoblacions de més de 20 hectàrees amb espècies autòctones
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i/o no pròpies de l’indret, i les repoblacions forestals que
comportin riscs de greus transformacions ecològiques negatives.
b) Tala d’espècies forestals a fi de canviar a un altre tipus
d’ús del sòl, quan no estigui sotmesa a plans d’ordenació.
c) Projectes per destinar a l’explotació agrícola intensiva
terrenys incultes o àrees naturals o seminaturals, que ocupin una
superfície major de 5 hectàrees.
d) Projectes de gest ió de recursos hídrics per a l’agricultura,
amb la inclusió de projectes de reg o de drenatge de terrenys,
quan afectin una superfície major de 10 hectàrees, o de 5
hectàrees si s’ha previst utilitzar aigües residuals depurades.
e) InstalAlacions de ramaderia intensiva que superin les
capacitats següents:
1. Explotacions avícoles a partir de 5.000 caps de capacitat.
2. Granges de porcs a partir de 150 caps de capacitat amb cicle
tancat amb la seva recria i engreix.
3. Explotacions de bestiar porcí amb truges i porcells de fins a
20 quilos de pes al deslletament, 100 reproductors amb la seva
recria i porcells.
4. Explotacions de bestiar oví i cabrum en espais protegits.
5. Explotacions de bestiar boví lleter, fins a 125 femelles adultes
i la seva recria.
6. Explotacions de bestiar boví d’aptitud càrnia, fins a 135
femelles adultes i la seva recria.
7. Explotacions de bestiar boví d’engreix fins a 285 caps.
8. Granges de conills de 285 caps de capacitat.
9. InstalAlacions ramaderes i avícoles d’altres espècies.
f) Piscifactories.
g) Pistes rurals de qualsevol tipus i les forestals en pendents
superiors al 15% i, en qualsevol cas, pistes forestals a partir de
2 quilòmetres de longitud.
h) Campanyes fitosanitàries quan afectin superfícies a partir
de 20 hectàrees i s’utilitzin productes classificats com a tòxics,
o molt tòxics, per als humans, o que tinguin la classificació
ecotoxicològica “c” per a mamífers, aus, peixos o abelles.
Grup 2. Indústria extractiva.
a) Noves explotacions i fronts d’una mateixa autorització o
concessió de jaciments minerals i de la resta de recursos
geològics, l’aprofitament dels quals es reguli en la Llei de
mines, en el Pla director sectorial de pedreres de les Illes
Balears i en la normativa complementària. Inclou:
1. Pedreres i extraccions mineres, i altres extraccions.
2. Explotació de dipòsits marins. En tots els casos s’inclouen
totes les instalAlacions i estructures necessàries per tractar el
mineral, per fer arreplega temporal o residual d’estèrils de mina
o d’aprofitament del mineral (abocadors d’enderrocs, preses i
basses d’aigua o d’estèrils, plantes de trituració o de minerals i
altres).
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Grup 3. Indústria energètica.
a) Refineries de petroli brut (llevat de les empreses que
produeixin només lubrificants a partir de petroli brut), com
també les instalAlacions de gasificació/regasificació i de
liqüefacció.
b) Centrals tèrmiques i nuclears:
1. Centrals tèrmiques i altres instalAlacions de combustió amb
potència tèrmica de 50 MW com a mínim.
2. Centrals nuclears i altres reactors nuclears, inclòs el fet de
desmantellar-los o clausurar-los definitivament (llevat de les
instalAlacions d’investigació per produir i transformar materials
físsils i fèrtils, la potència màxima de les quals no superi 1kW
de càrrega tèrmica contínua). Les centrals nuclears i altres
reactors nuclears no es consideren com a tals instalAlacions quan
la totalitat del combustible nuclear i d’altres elements
radioactivament contaminats s’hagi retirat de manera definitiva
del lloc de la instalAlació.
c) InstalAlacions industrials per produir electricitat, vapor i
aigua calenta amb potència tèrmica de, com a mínim, 50 MW.
d) InstalAlació de reprocés de combustibles nuclears irradiats.
e) InstalAlacions dissenyades per a qualsevol de les finalitats
següents:
1. La producció o l’enriquiment de combustible nuclear.
2. El tractament de combustible nuclear irradiat o de residus
d’alta activitat.
3. El dipòsit final del combustible nuclear irradiat.
4. Exclusivament el dipòsit final de residus radioactius.
5. Exclusivament l’emmagatzematge (projectat per a un període
superior a deu anys) de combustibles nuclears irradiats o de
residus radioactius en un lloc diferent del de producció.
f) Canonades per transportar gas i petroli en sòl rústic. En tot
cas, oleoductes i gasoductes submarins.
g) InstalAlació de línies per transportar i distribuir energia
elèctrica en sòl rústic, amb un voltatge igual o superior a 66 kV.
h) InstalAlacions per emmagatzemar productes petrolífers
majors de 500 m3.
i) Producció i emmagatzematge de gasos combustibles, a
partir de 100 m3 de capacitat.
j) Parcs eòlics.
k) Noves subestacions de transformació d’energia elèctrica
a partir de 10 MW.
Grup 4. Indústria siderúrgica i del mineral. Producció i
elaboració de metalls.

b) Dragatges, extraccions d’arena en jaciments marins per
regenerar platges.

a) Plantes siderúrgiques integrals. InstalAlacions per produir
metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de concentrats
o de matèries primeres secundàries mitjançant processos
metalAlúrgics, químics o electrolítics.

c) Extracció de petroli i de gas natural amb finalitats
comercials.

b) InstalAlacions destinades a l’extracció d’amiant, com
també al tractament i a la transformació de l’amiant i dels
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productes que en contenen: per als productes d’amiant-ciment;
per als usos de l’amiant com a material de fricció, amb una
producció anual de més de 50 tones de productes acabats; per a
la resta d’usos de l’amiant, amb una utilització anual de més de
200 tones.
c) InstalAlacions per produir lingots de ferro o d’acer (fusió
primària o secundària), incloses les instalAlacions de fosa
contínua.
d) InstalAlacions per elaborar metalls ferrosos on es faci
alguna de les activitats següents:
1. Laminatge en calent amb una capacitat superior a 20 tones
d’acer en brut per hora.
2. Forjat amb martells, l’energia d’impacte dels quals sigui
superior a 50 quilojoules per martell i quan la potència tèrmica
utilitzada sigui superior a 20 MW.
3. Aplicació de capes protectores de metall fos amb una
capacitat de tractament de més de 2 tones d’acer brut per hora.
e) Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de
producció de més de 5 tones per dia.
f) InstalAlacions per fondre (inclòs l’aliatge) metalls no
ferrosos, llevat de metalls preciosos, inclosos els productes de
recuperació (refinació, restes de fosa, etc.), amb una capacitat
de fusió de més de 4 tones, per al plom i cadmi, o 5 tones, per
a la resta de metalls, per dia.
g) InstalAlacions per tractar la superfície de metalls i
materials plàstics mitjançant un procés electrolític o químic,
quan el volum de les cubetes utilitzades per al tractament sigui
superior a 10 m3.
h) InstalAlacions de calcinació i de sinterització de minerals
metàlAlics, amb capacitat superior a 5.000 tones per any de
mineral processat.

unitats vinculades funcionalment entre si, i que s’utilitzen per
produir:
1. Productes químics orgànics o inorgànics bàsics.
2. Fertilitzants a base de fòsfor, nitrogen o potassi (fertilitzants
simples o composts).
3. Productes fitosanitaris bàsics i biocides.
4. Productes farmacèutics bàsics mitjançant un procés químic o
biològic.
5. Producció d’explosius.
b) Canonades per transportar productes químics amb un
diàmetre de més de 800 milAlímetres i una longitud superior a 20
quilòmetres.
c) InstalAlacions per emmagatzemar productes petroquímics
o químics, amb una capacitat, com a mínim, de 100.000 tones.
d) Plantes per al tractament previ (operacions com rentat,
emblanquiment o mercerització) o per tenyir fibres o productes
tèxtils quan la capacitat de tractament superi les 2 tones diàries.
e) Les plantes per adobar pells i cuiros quan la capacitat de
tractament superi les 2 tones de productes acabats per dia.
f) Plantes industrials per a:
1. La producció de pasta de paper a partir de fusta o d’altres
matèries fibroses semblants.
2. La producció de paper i cartró.
g) InstalAlacions de producció i tractament de celAlulosa amb
una capacitat de producció superior a 20 tones diàries.
h) InstalAlacions industrials situades en sòl rústic.
Grup 6. Projectes d’infraestructures.
a) Carreteres:

i) InstalAlacions per fabricar ciment o clínquer.
ii) Plantes d’elaboració de formigó preparat
j) Fabricació de guixos i calç a partir de 5.000 tones per any.
k) InstalAlacions per fabricar vidre, inclosa la fibra de vidre.
l) InstalAlacions per fondre substàncies minerals, inclosa la
producció de fibres minerals, amb una capacitat de fosa superior
a 20 tones per dia.
ll) InstalAlacions per fabricar productes ceràmics mitjançant
forn; en particular, teules, maons, maons refractaris, rajoles de
València, gres o porcellana.
m) InstalAlacions per fabricar aglomerats asfàltics en calent.

1. Construcció d’autopistes i autovies, vies ràpides i carreteres
convencionals de nou traçat.
2. Actuacions que modifiquin el traçat d’autopistes, autovies,
vies ràpides i carreteres convencionals preexistents en una
longitud continuada de més de 5 quilòmetres.
3. Ampliació de carreteres convencionals que les transformi en
autopista, autovia o carretera de doble calçada.
4. Variants per a la supressió de travesseres de nuclis urbans i
túnels de més de 500 metres de longitud.
b) Construcció de línies de ferrocarril, tramvies, metres aeris
o subterranis, línies suspeses o similars.
c) Aeroports i aeròdroms.
d) Ports comercials, pesquers o esportius.

n) Plantes de tractament d’àrids i plantes de fabricació de
materials de construcció.

e) Espigons i pantalans per a càrrega i descàrrega connectats
a terra que admetin vaixells d’arqueig superior a 1.350 tones.

Grup 5. Indústria química, petroquímica, tèxtil i paperera.

f) Obres costaneres destinades a combatre l’erosió i obres
marítimes que puguin alterar la costa, per exemple, la
construcció de dics, espigons i altres obres de defensa contra la
mar, llevat del manteniment i la reconstrucció d’aquestes.

a) InstalAlacions químiques integrades, això és, instalAlacions
per fabricar a escala industrial substàncies mitjançant
transformació química, on es troben juxtaposades diverses
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g) Obres d’alimentació artificial de platges.
Grup 7. Projectes d’enginyeria hidràulica i de gestió de
l’aigua.
a) Preses i altres instalAlacions destinades a retenir l’aigua o
emmagatzemar-la de manera permanent, quan el volum nou o
addicional d’aigua emmagatzemada sigui superior a 0,5 Hm3.
b) Projectes per extreure aigües subterrànies per al
proveïment de nuclis de població o la recàrrega artificial
d’aqüífers.
c) Plantes de tractament d’aigües residuals la capacitat de les
quals sigui superior a 5.000 habitants-equivalents.
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e) InstalAlacions industrials per elaborar confitures i
almívars.
f) InstalAlacions industrials per sacrificar i/o especejar
animals, com també els escorxadors municipals en poblacions
de més de 5.000 habitants.
g) InstalAlacions industrials per fabricar fècules.
h) InstalAlacions industrials per fabricar farina de peix o oli
de peix.
i) Sucreres amb una capacitat de tractament de matèria
primera superior a les 300 tones diàries.
Grup 10. Altres projectes.

d) InstalAlacions de dessalatge d’aigua amb un volum nou o
addicional superior a 1.000 m3.
e) Aqüeductes i conduccions que suposin transvasament de
conques o d’aqüífers.

a) Jardins botànics i zoològics.
b) Pistes de curses i de proves per a vehicles amb motor.
c) Càmpings amb serveis.

Grup 8. Projectes de tractament i gestió de residus.
d) Parcs temàtics.
a) InstalAlacions per tractar i/o eliminar (inclosa la
incineració) de residus perillosos (definits en l’article 3c de la
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus), en qualsevol cas.
b) InstalAlacions d’emmagatzematge (definit en l’article 3n
de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus) de residus
perillosos, amb una capacitat superior a 100 tones.
c) InstalAlacions per incinerar residus no perillosos amb una
capacitat de més de 3 tones per hora.
d) InstalAlacions per tractar i/o eliminar els residus no
perillosos en llocs diferents dels abocadors, amb una capacitat
de més de 50 tones per dia.
e) Abocadors de qualsevol tipus de residus que rebin més de
10 tones per dia o que tenguin una capacitat total de més de
25.000 tones.
f) Clausura i segellament d’abocadors.
Grup 9. Indústries de productes alimentaris.
a) InstalAlacions industrials per a l’elaboració de greixos i
olis vegetals i animals, sempre que s’hi donin de forma
simultània les circumstàncies següents:

1. Que es trobin situades fora de polígons industrials.
2. Que es trobin a menys de 500 metres d’una zona residencial.
3. Que ocupin una superfície d’almenys 2.500 m2 .
b) InstalAlacions industrials per envasar i enllaunar productes
animals i vegetals, amb una capacitat de producció superior a 2
tones per dia de productes acabats (valors mitjans trimestrals).

e) Totes les actuacions que d’acord amb els plans
d’ordenació de recursos naturals han de ser objecte d’un estudi
d’avaluació d’impacte ambiental.
f) Els projectes que s’assenyalen tot seguit, quan es
desenvolupin en zones especialment sensibles, designades en
aplicació de les directives 79/409/CEE i 92/43/CEE, o en les
zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar o en
la Llei 1/1991, d’espais naturals:
1. Projectes d’urbanitzacions i instalAlacions turístiques
d’allotjament, definit per l’article 15 de la Llei general turística
de 2/1999, de 24 de març, i que es trobin fora de les zones
urbanes i construccions associades, inclosa la construcció de
centres comercials i d’aparcaments dels següents grups:
Establiments hotelers.
Apartaments turístics.
Càmpings o campaments de turisme.
Hotels rurals.
2. Parcs temàtics.
3. Obres de canalització i projectes de defensa de cursos
naturals.
4. InstalAlacions de conducció d’aigua a llarga distància quan la
longitud sigui major de 2 quilòmetres i, en tot cas, els situats
dins ANEI d’alt nivell de protecció.
5. Projectes de concentració parcelAlària.
6. Línies aèries de voltatge igual o superior a 15 kV.
7. Actuacions que modifiquin el traçat d’autopistes, d’autovies,
de vies ràpides o de carreteres convencionals preexistents, traçat
de ferrocarrils, tramvies i metres lleugers.
8. Pistes d’esquí, remuntadors i telefèrics, i construccions
associades.
9. Campaments permanents i tendes de campanya.

c) InstalAlacions industrials per fabricar productes lleters,
sempre que la instalAlació rebi una quantitat de llet superior a
200 tones per dia (valor mitjà anual).

Nota: el fraccionament de projectes d’igual naturalesa i fets
en el mateix espai físic no impedeix l’aplicació dels llindars que
estableix aquest annex, i a aquest efecte s’han d’acumular les
magnituds o dimensions de cada un dels projectes considerats.

d) InstalAlacions industrials per fabricar cervesa i malt.

Annex II
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Projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental
segons l'avaluació preliminar
Advertiment: S’exceptuen de la llista següent els projectes
subjectes directament a avaluació d’impacte ambiental en
l’annex I d’aquesta llei.

f) InstalAlacions per fabricar material ferroviari.
g) InstalAlacions per fabricar i muntar vehicles amb motor i
per fabricar motors per a vehicles.
h) Embotició de fons mitjançant explosius.

Grup 1. Agricultura, silvicultura, aqüicultura i ramaderia.

Grup 5. Indústria química, petroquímica, tèxtil i paperera.

a) Projectes de concentració parcelAlària (llevat dels inclosos
en l’annex I).

a) Tractament de productes intermedis i producció de
productes químics.

b) Projectes de consolidació i millora de regadius de més de
10 hectàrees.

b) Producció de pesticides i productes farmacèutics, pintures
i vernissos i peròxids.

c) Projectes per destinar a l’explotació agrícola intensiva
àrees naturals o seminaturals, no inclosos en l’annex I.

c) InstalAlacions per emmagatzemar productes petroquímics
i químics (projectes no inclosos en l’annex I).

d) Introducció d’espècies exòtiques vegetals o faunístiques,
llevat de plantes de cultiu agrícola i de bestiar domèstic.

d) Fabricació i tractament de productes a base d’elastòmers.
Grup 6. Projectes d’infraestructures.

e) Aprofitaments forestals que es facin en superfícies
superiors a 5 hectàrees o que utilitzin maquinària pesant.
Grup 2. Indústria extractiva.
a) Perforacions profundes, llevat de les perforacions per
investigar l’estabilitat dels sòls, en particular:
1. Perforacions geotèrmiques.
2. Perforacions per emmagatzemar residus nuclears.
3. Perforacions per al proveïment d’aigua.
b) InstalAlacions industrials en l’exterior i en l’interior per
gasificar carbó i pissarres
bituminoses.
Grup 3. Indústria energètica.
a) Línies de distribució d’energia elèctrica (projectes no
inclosos en l’annex I) que tenguin una longitud superior a 1
quilòmetre.

a) Projectes de zones industrials.
b) Projectes d’urbanitzacions i instalAlacions turístiques
d’allotjament, definit per l’article 15 de la Llei 2/1999, de 24 de
març, general turística, i que es trobin fora de les zones urbanes
i construccions associades, inclosa la construcció de centres
comercials i d’aparcaments dels següents grups:
Establiments hotelers.
Apartaments turístics.
Càmpings o campaments de turisme.
Hotels rurals.
(Projectes no inclosos en l’annex I).
c) Construcció d’heliports.
d) Aparcaments subterranis o en superfície d’ús públic.

Grup 7. Projectes d’enginyeria hidràulica i de gestió de
l’aigua.

b) Fabricació industrial de briquetes d’hulla i de lignit.
c) InstalAlacions per produir energia hidroelèctrica (quan
d’acord amb el que estableix l’annex I no ho exigeixi qualsevol
de les obres que constitueixen la instalAlació).
d) InstalAlacions per processar i emmagatzemar residus
radioactius que no estiguin inclosos en l’annex I.

a) Construcció d’obres de canalització i projectes de defensa
de llits i marges, llevat de les actuacions que s’executin per
evitar el risc en zona urbana.
b) InstalAlacions de conducció d’aigua a llarga distància quan
la longitud sigui major de 5 quilòmetres.
Grup 8. Altres projectes.

Grup 4. Indústria siderúrgica i del mineral. Producció i
elaboració de metalls.
a) Forns de coc (destilAlació seca del carbó).
b) InstalAlacions per produir amiant i per fabricar productes
que s’hi basen (projectes no inclosos en l’annex I).
c) InstalAlacions per fabricar fibres minerals artificials.
d) Drassanes.
e) InstalAlacions per construir i reparar aeronaus.

a) Dipòsits de llots.
b) InstalAlacions d’emmagatzematge de ferralla, inclosos
vehicles rebutjats i instalAlacions de desballestament.
c) InstalAlacions o bancs de prova de motors, turbines o
reactors.
d) InstalAlacions per recuperar o destruir substàncies
explosives.
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e) Pistes d’esquí, remuntadors i telefèrics, i construccions
associades (projectes no inclosos en l’annex I).

relativa a personal de l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 9 de
novembre del 2005).

f) Campaments permanents per a tendes de campanya o
caravanes.

RGE núm. 7908/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a personal de l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 9 de
novembre del 2005).

g) Recuperació de terres a la mar.
h) Equipaments sanitaris, docents, esportius o comercials no
prevists en el planejament urbanístic.
i) Qualsevol canvi o ampliació dels projectes subjectes a
avaluació d’impacte ambiental ja autoritzats, executats o en
procés d’execució quan es produeixi un increment significatiu
de les emissions a l’atmosfera, dels abocaments a llits públics
o al litoral, de la generació de residus o de la utilització de
recursos naturals, i també quan es desenvolupin en zones
especialment sensibles, designades en aplicació de les directives
79/409/CEE i 92/43/CEE, o en les zones humides incloses en la
llista del Conveni Ramsar o en la Llei 1/1991, d’espais naturals.
j) Indústries de qualsevol tipus, quan produeixin residus
líquids que no s’evacuïn mitjançant el clavegueram municipal.
k) Dragats de ports.
Nota: el fraccionament de projectes d’igual naturalesa i fets
en el mateix espai físic no impedeix l’aplicació dels llindars que
estableix aquest annex, i a aquest efecte s’han d’acumular les
magnituds o dimensions de cada un dels projectes considerats.

RGE núm. 7909/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a seguiment del conveni de neurocirurgia amb la
policlínica Nuestra Sra. del Rosario. (Mesa de 9 de novembre
del 2005).
RGE núm. 7910/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a conveni de neurocirurgia amb la policlínica Nuestra
Sra. del Rosario. (Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 7911/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions de l'IBISEC a les Pitiüses. (Mesa de 9 de
novembre del 2005).
RGE núm. 7912/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions de l'IBISEC a les Pitiüses. (Mesa de 9 de
novembre del 2005).
RGE núm. 7913/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a permís d'horari per lactància. (Mesa de 9 de
novembre del 2005).
RGE núm. 7936/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 9 de novembre del 2005).

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 7900/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Conservatori Professional de Música
i Dansa de Menorca. (Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 7904/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a obres de quiròfans a l'Hospital de Can Misses.
(Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 7905/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a cartilles per metge en atenció primerenca. (Mesa de
9 de novembre del 2005).
RGE núm. 7906/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a suspensió de teràpies rehabilitadores. (Mesa de 9 de
novembre del 2005).
RGE núm. 7907/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

RGE núm. 7937/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions a escorxadors no legals. (Mesa de 9 de novembre
del 2005).
RGE núm. 7938/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
places noves concertades que farà el Govern de les Illes
Balears per als discapacitats físics i psíquics. (Mesa de 9 de
novembre del 2005).
RGE núm. 7939/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
paper institucional als consells insulars. (Mesa de 9 de
novembre del 2005).
RGE núm. 7940/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consorci Palma XXI habitatge (I). (Mesa de 9 de novembre del
2005).
RGE núm. 7941/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consorci Palma XXI habitatge (II). (Mesa de 9 de novembre del
2005).
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RGE núm. 7942/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients d'expropiació als quals s'ha denegar urgència.
(Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 7943/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
torneig Pula Golf 2005. (Mesa de 9 de novembre del 2005).

Nacionalista, relativa a II Pla integral d'atenció a les persones
immigrades (V). (Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 7972/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a II Pla integral d'atenció a les persones
immigrades (VI). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7944/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
I Masters Padel sèries. (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7973/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a II Pla integral d'atenció a les persones
immigrades (VII). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7945/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
temporada de ballet a Mallorca 2005. (Mesa de 9 de novembre
del 2005).

RGE núm. 7974/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a II Pla integral d'atenció a les persones
immigrades (VIII). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7946/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
II Fira Internacional de turisme cultural a Màlaga. (Mesa de
9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7975/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a II Pla integral d'atenció a les persones
immigrades (IX). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7947/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació de la Targeta Verda. (Mesa de 9 de novembre del
2005).

RGE núm. 7976/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a places concertades a Mallorca (I).
(Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7948/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
certificació de qualitat d'IQT. (Mesa de 9 de novembre del
2005).

RGE núm. 7977/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a places concertades a Mallorca (II).
(Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7965/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a convenis MTAS. (Mesa de 9 de
novembre del 2005).

RGE núm. 7978/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a places concertades a Mallorca (III).
(Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7966/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a justificació de l'anualitat 2004 davant
l'IMSERSO. (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7979/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a places concertades a Mallorca (IV).
(Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7967/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a II Pla integral d'atenció a les persones
immigrades (I). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7980/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a places concertades a Eivissa i
Formentera. (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7968/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a II Pla integral d'atenció a les persones
immigrades (II). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7981/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a places concertades a Eivissa i
Formentera (I). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7969/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a II Pla integral d'atenció a les persones
immigrades (III). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7982/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a places concertades a Menorca (I).
(Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7970/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a II Pla integral d'atenció a les persones
immigrades (IV). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7983/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a places concertades a Menorca (II).
(Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7971/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

RGE núm. 7984/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
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Nacionalista, relativa a places concertades a Menorca (III).
(Mesa de 9 de novembre del 2005).

Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(VIII). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7985/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a PALIC (I). (Mesa de 9 de novembre del
2005).

RGE núm. 7998/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(IX). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7986/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a PALIC (II). (Mesa de 9 de novembre
del 2005).

RGE núm. 7999/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(X). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7987/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a mediadors interculturals (I). (Mesa de
9 de novembre del 2005).

RGE núm. 8000/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(XI). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7988/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a mediadors interculturals (II). (Mesa de
9 de novembre del 2005).

RGE núm. 8001/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(XII). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7989/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a beques. (Mesa de 9 de novembre del
2005).

RGE núm. 8002/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(XIII). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7990/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(I). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 8003/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(XIV). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7991/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(II). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 8004/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(XV). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7992/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(III). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 8005/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(XVI). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

RGE núm. 7993/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(IV). (Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 7994/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(V). (Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 7995/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(VI). (Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 7996/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació per a l'ajuda a la reinserció
(VII). (Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 7997/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Palma, a 9 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amb quin pressupost global compta el Conservatori
Professional de Música i Dansa de Menorca? (Incloent-hi la
dotació de centres, els sous del professorat, pagaments
extraordinaris, compra de material, etc.)
Palma, a 2 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Miquel Ramon i Juan.

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.
A quina zona de l'Hospital de Can Misses està prevista la
ubicació dels nous quiròfans?
Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.
Quantes persones han estat treballant a l'Hospital de Can
Misses afegides a la plantilla orgànica des del gener del 2005?
Expedir-ne relació mensual.
Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina mitjana de cartilles sanitàries tenen assignada els
metges d'atenció primària de l'Ib-salut a l'illa d'Eivissa
actualment?
Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.
En quin document de la Conselleria de Salut i Consum es
recull el seguiment del conveni de neurocirurgia signat entre
l'Ib-salut i la policlínica Nuestra Sra. del Rosario i la seva
valoració?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.

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

Quantes sessions de teràpies rehabilitadores s'han suspès a
l'Hospital de Can Misses com a conseqüència dels problemes de
transport dels pacients al llarg d'enguany?
Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 criteris, quins procediments i quins documents es
tenen en compte per part de la conselleria per fer el seguiment
del conveni de neurocirurgia signat entre l'Ib-salut i la
policlínica Nuestra Sra. del Rosario?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.
Quina desviació econòmica en el capítol de personal suposa
mensualment la contractació de personal afegit a la plantilla
orgànica de l'Hospital de Can Misses des del començament del
2005?
Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:

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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Quines actuacions i inversions té previstes l'IBISEC a les
Pitiüses per a l'any 2006? Expedir-ne relació.
Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes inspeccions s'han duit a terme per part de la
Direcció General de Salut Pública en relació als escorxadors no
legals a 30 de juliol?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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.
Quines han estat les actuacions i inversions corresponents de
l'IBISEC a les Pitiüses l'any 2004 i l'any 2005? Expedir-ne
relació.

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

Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Serà d'aplicació per al personal docent dependent de la
Conselleria d'Educació allò establert a l'apartat a) del punt 3.1
de l'acord del Consell de Govern de dia 23 de setembre del
2005, sobre mesures de conciliació de la vida laboral i familiar
que permet l'acumulació del permís de lactància com a llicència
d'un mes afegida a la llicència de maternitat i/o paternitat?

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.
Tenint en compte la disponibilitat pressupostària, tal com
ens respon la consellera a la pregunta RGE núm. 5235/05,
quantes places noves concertades per als discapacitats físics i
psíquics de cada illa a centres de dia, centres ocupacionals,
centres residencials, es faran realitat? Especificar per Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera.
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.
Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut i de medicina primària de cada illa, referida a 31 d'octubre
del 2005.
Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin paper institucional tenen els consells insulars dins la
Comissió Delegada en matèria d'afers sociosanitaris, creada
mitjançant Decret 153/2003, d'1 d'agost (BOIB núm. 112 de
data 7 d'agost del 2003)?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

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

Quina és la participació econòmica del Govern de les Illes
Balears en el consorci "Palma XXI habitatge"?
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Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Quina és la participació econòmica del Govern de les Illes
Balears en el "I Masters Padel sèries" realitzat a Mallorca els
dies 1, 2, 3 i 4 de setembre?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 escrita.
Quines són les actuacions fetes pel consorci "Palma XXI
habitatge"?

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

Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 és la participació econòmica del Govern de les Illes
Balears en la temporada de ballet a Mallorca 2005?

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 escrita.
Quines han estat les actuacions de la Conselleria de Salut i
Consum davant les denúncies formulades contra la UTE
Edifincas-Funeraria Bonet en la gestió dels cementiris
municipals de Ciutadella de Menorca?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la colAlaboració econòmica del Govern de les
Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma per la seva participació
a la II Fira Internacional de turisme cultural a Màlaga?

S)

Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la participació econòmica del Govern de les Illes
Balears en el torneig Pula Golf 2005?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la recaptació econòmica aconseguida per la
Targeta Verda per illes, centres i empreses?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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 treball que realitza cadascuna de les empreses
abans de rebre la seva certificació de qualitat de l'IQT?

El II Pla integral d'atenció a les persones immigrades a les
Illes Balears afirma: "Les dones que immigren per
reagrupament familiar tenen condicionada la seva immigració
a la del seu marit, la qual cosa condiciona la seva
independència. Les dones de països de cultural àrab són
l'exemple d'aquesta segona forma d'immigració. Aquestes dones
seran dependents de la unitat familiar i, una gran part, no entrarà
en processos de demanda de feina".

Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En resposta a la pregunta RGE 6220/05 s'afirma, entre
d'altres coses, que "a dia d'avui no hi ha cap conveni firmat
entre la Conselleria de Presidència i Esports i el Ministeri de
Treball i Assumptes Socials".
S'ha signat per altres conselleries algun conveni amb el
Ministeri de Treball i Assumptes Socials? En cas afirmatiu,
quins?
Palma, a 25 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En resposta a la pregunta RGE 6167/05 s'afirma: "D'acord
amb el paràgraf quart de la clàusula tercera del conveni de
colAlaboració a què fa referència la solAlicitud de documentació,
el termini per presentar la justificació de l'anualitat 2004 davant
l'IMSERSO s'exhaureix l'any 2007, és a dir, tres anys després
del lliurament del pagament".
Atès que el paràgraf esmentat permet però no obliga a
exhaurir el termini de tres anys per presentar la justificació, té
previst la consellera de Presidència i Esports presentar la
justificació abans del 2007 o pensa exhaurir el termini possible?
Palma, a 25 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

No creu la consellera de Presidència i Esports que s'haurien
d'haver inclòs objectius i mesures específiques per facilitar la
independència d'aquest colAlectiu de dones i facilitar la possible
incorporació laboral si així fos la seva voluntat?
Palma, a 25 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que dins les mesures del II Pla integral d'atenció a les
persones immigrades a les Illes Balears la Conselleria
d'Educació i Cultura planteja programes de formació per a
professionals sobre el fenomen de la immigració.
S'ha plantejat la conselleria programes de formació sobre
estratègies pedagògiques, educatives i organitzatives sobre
l'acollida, la integració i l'atenció escolar de l'alumnat
immigrant? En cas afirmatiu, quins?
Palma, a 25 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al II Pla integral d'atenció a les persones immigrades a les
Illes Balears, la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, dins l'objectiu 5.1.2 planteja millores a les zones de
concentració de població immigrada.
- A quines zones es preveu dur-hi a terme inversions?
- Quins tipus d'inversions i intervencions es preveu dur a
terme?
- Quin pressupost s'hi destinarà el 2006 i el 2007? De quina
partida pressupostària?
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Palma, a 25 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El II Pla integral d'atenció a les persones immigrades a les
Illes Balears, dins l'objectiu 6.3 planteja dotar la xarxa sanitària
dels recursos d'atenció adients i necessaris dirigits a la població
immigrada.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El II Pla integral d'atenció a les persones immigrades a les
Illes Balears, dins l'objectiu 1.1 planteja crear i consolidar la
figura del mediador entre l'administració i les associacions de
persones immigrades.
Creu necessari la consellera d'Immigració i Cooperació que
s'ampliï a la mediació entre les persones immigrades i la societat
d'acollida?

Què entén la consellera de Salut i Consum per "recursos
d'atenció adients"?

Palma, a 25 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Palma, a 25 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Una de les mesures de salut del II Pla integral d'atenció a les
persones immigrades és la continuació de l'estudi d'incorporació
dels mediadors culturals a l'atenció primària.
No creu la consellera de Salut i Consum que seria millor
"acabar l'estudi i incorporar els mediadors culturals"?
Palma, a 25 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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.
El II Pla d'atenció a les persones immigrades a les Illes
Balears, dins l'objectiu 2.1.2 planteja la implementació de nous
programes i protocols d'inserció sociolaboral dins els serveis
socials.
Hi ha previst un increment de recursos cap a les
administracions locals o alguna nova línia d'ajudes, atès que els
serveis socials locals són els més propers i els que més contacte
tenen amb les persones immigrants?
Palma, a 25 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Una de les mesures de salut del II Pla integral d'atenció a les
persones immigrades és la creació de la figura de l'agent de
salut.
Què entén la Conselleria de Salut i Consum per agent de
salut?
Palma, a 25 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 fòrums locals per a la immigració existeixen
actualment?
Palma, a 25 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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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.
En resposta a la pregunta RGE 5611/05, adreçada a la
Conselleria de Presidència i Esports, s'afirma que "cada consell
insular ha solAlicitat el nombre i tipus de noves places a
concertar que ha considerat adient, tenint en compte la
disponibilitat pressupostària". Una de les dades és que el
Consell Insular de Mallorca ha solAlicitat 77 places en centres de
dia.
A quins centres s'han adjudicat aquestes 77 places?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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.
En resposta a la pregunta RGE 5611/05, adreçada a la
Conselleria de Presidència i Esports, s'afirma que "cada consell
insular ha solAlicitat el nombre i tipus de noves places a
concertar que ha considerat adient, tenint en compte la
disponibilitat pressupostària". Una de les dades és que el
Consell Insular de Mallorca ha solAlicitat 71 places en centres
ocupacionals.
A quins centres s'han adjudicat aquestes 71 places?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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.
En resposta a la pregunta RGE 5611/05, adreçada a la
Conselleria de Presidència i Esports, s'afirma que "cada consell
insular ha solAlicitat el nombre i tipus de noves places a
concertar que ha considerat adient, tenint en compte la
disponibilitat pressupostària". Una de les dades és que el
Consell Insular de Mallorca ha solAlicitat 46 places en habitatges
tutelats.
A quins municipis es troben les 46 places?
Palma, a 2 de novembre del 2005.

4309

La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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.
En resposta a la pregunta RGE 5611/05, adreçada a la
Conselleria de Presidència i Esports, s'afirma que "cada consell
insular ha solAlicitat el nombre i tipus de noves places a
concertar que ha considerat adient, tenint en compte la
disponibilitat pressupostària". Una de les dades és que el
Consell Insular de Mallorca ha solAlicitat 34 places residencials.
A quins centres s'han adjudicat aquestes 34 places?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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.
En resposta a la pregunta RGE 5611/05, adreçada a la
Conselleria de Presidència i Esports, s'afirma que "cada consell
insular ha solAlicitat el nombre i tipus de noves places a
concertar que ha considerat adient, tenint en compte la
disponibilitat pressupostària". Una de les dades és que el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera ha solAlicitat 29 places en
centres ocupacionals.
A quins centres s'han adjudicat aquestes 29 places?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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.
En resposta a la pregunta RGE 5611/05, adreçada a la
Conselleria de Presidència i Esports, s'afirma que "cada consell
insular ha solAlicitat el nombre i tipus de noves places a
concertar que ha considerat adient, tenint en compte la
disponibilitat pressupostària". Una de les dades és que el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera ha solAlicitat 9 places en
habitatges tutelats.
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A quins municipis es troben les 9 places?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En resposta a la pregunta RGE 5611/05, adreçada a la
Conselleria de Presidència i Esports, s'afirma que "cada consell
insular ha solAlicitat el nombre i tipus de noves places a
concertar que ha considerat adient, tenint en compte la
disponibilitat pressupostària". Una de les dades és que el
Consell Insular de Menorca ha solAlicitat 4 places en habitatges
tutelats.
A quins municipis es troben les 4 places?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En resposta a la pregunta RGE 5611/05, adreçada a la
Conselleria de Presidència i Esports, s'afirma que "cada consell
insular ha solAlicitat el nombre i tipus de noves places a
concertar que ha considerat adient, tenint en compte la
disponibilitat pressupostària". Una de les dades és que el
Consell Insular de Menorca ha solAlicitat 4 places en habitatges
assistits.
A quins municipis es troben les 4 places?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

disponibilitat pressupostària". Una de les dades és que el
Consell Insular de Menorca ha solAlicitat 10 places en habitatges
tutelats.
A quins municipis es troben les 10 places?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la tasca concreta o el compromís que assumeix la
Conselleria d'Educació i Cultura amb el PALIC?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de centres, i quins, han elaborat el PALIC i quin
seguiment en fa la Conselleria d'Educació i Cultura?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de mediadors interculturals hi ha actualment
subvencionats per la Conselleria d'Educació i Cultura?

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En resposta a la pregunta RGE 5611/05, adreçada a la
Conselleria de Presidència i Esports, s'afirma que "cada consell
insular ha solAlicitat el nombre i tipus de noves places a
concertar que ha considerat adient, tenint en compte la

Palma, a 26 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst la Conselleria d'Educació i Cultura incrementar
la dotació econòmica de la convocatòria anual per implementar
la figura dels mediadors?
Palma, a 26 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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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.
Quines activitats de caire social ha promogut la Fundació
per a l'ajuda a la reinserció?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

A quines beques es pot acollir l'alumnat immigrant no
comunitari?

Quin representant de la conselleria competent en matèria de
règim local forma part del patronat de la Fundació per a l'ajuda
a la reinserció?

Palma, a 26 d'octubre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Ha obtingut la Fundació per a l'ajuda a la reinserció fons
d'institucions públiques o privades? En cas afirmatiu, quins i de
qui?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

BD)
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 representant de la conselleria competent en matèria de
relacions institucionals forma part del patronat de la Fundació
per a l'ajuda a la reinserció?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
En quins programes institucionals ha participat la Fundació
per a l'ajuda a la reinserció?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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.
Quin representant de la conselleria competent en matèria de
benestar social forma part del patronat de la Fundació per a
l'ajuda a la reinserció?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 representant de la conselleria competent en matèria
d'economia i hisenda forma part del patronat de la Fundació per
a l'ajuda a la reinserció?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

BJ)
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 persones han estat designades secretari i tresorer del
patronat de la Fundació per a l'ajuda a la reinserció?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BK)
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 representant de la conselleria competent en matèria de
treball i formació forma part del patronat de la Fundació per a
l'ajuda a la reinserció?

Ha nomenat el patronat de la Fundació per a l'ajuda a la
reinserció apoderats generals o especials? En cas afirmatiu,
quines persones s'han nomenat i amb quins poders?

Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BL)
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 representant de la conselleria competent en matèria
d'educació i cultura forma part del patronat de la Fundació per
a l'ajuda a la reinserció?

S'ha constituït una comissió executiva del patronat de la
Fundació per a l'ajuda a la reinserció? En cas afirmatiu, quines
persones en formen part i quines facultats se li han delegat?

Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
S'ha designat vicepresident del patronat de la Fundació per
a l'ajuda a la reinserció? En cas afirmatiu, qui?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

BM)
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.
S'ha designat gerent o algun altre càrrec del patronat de la
Fundació per a l'ajuda a la reinserció? En cas afirmatiu, qui s'ha
anomenat i amb quin sou?
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Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha rebut la Fundació per a l'ajuda a la reinserció
subvencions o donacions de persones o entitats, públiques o
privades? En cas afirmatiu, quines quantitats i de qui?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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.
Ha obtingut la Fundació per a l'ajuda a la reinserció
ingressos per les seves activitats? En cas afirmatiu, quins i per
quins conceptes?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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RGE núm. 8101/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a demolició del Pont del tren de Palma. (Mesa
de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 8102/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a ajuntaments discriminats a les Illes Balears. (Mesa
de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 8106/05, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions de la Conselleria d'Educació i Cultura en relació
amb el projecte de millora de l'institut Josep Maria Quadrado
de Ciutadella de Menorca. (Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 8107/05, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords amb
l'administració de l'estat en matèria de planificació energètica.
(Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 8108/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens
i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mostres
preses dins el marc del Pla Nacional d'Investigació de Residus
(PNIR) al llarg del 2005. (Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 8109/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de
l'epizootia de la llengua blava a les Illes Balears. (Mesa de 9
de novembre del 2005).
RGE núm. 8110/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compromisos del president de l'Estat amb les Illes Balears
com a conseqüència del debat sobre l'estat de les comunitats
autònomes. (Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 8111/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conclusions
del debat sobre l'estat de les comunitats autònomes en relació
amb les reformes dels estatuts d'autonomia. (Mesa de 9 de
novembre del 2005).
Palma, a 9 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 8087/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a deute públic. (Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 8088/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hipoteca Jove (I). (Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 8089/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei del sòl.
(Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 8090/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hipoteca
Jove (II). (Mesa de 9 de novembre del 2005).

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.
Quins resultats ha obtingut el Govern de les Illes Balears
com a resultat de la campanya de colAlocació del seu deute
públic a distintes capitals europees?
Palma, a 9 de novembre del 2005.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 9 de novembre del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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

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

Quines mesures alternatives a la Hipoteca Jove té previstes
dur a terme la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports per tal de facilitar l'accés a l'habitatge a tots els joves
que no reuneixen els requisits exigits per tal de poder-la
contractar?
Palma, a 9 de novembre del 2005.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

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.
Coneix el president del Govern quants d'ajuntaments màrtirs
i abandonats hi ha a les Illes Balears?
Palma, a 9 de novembre del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Govern trametre al Parlament la Llei del sòl
de les Illes Balears?
Palma, a 9 de novembre del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les previsions de la Conselleria d'Educació i
Cultura en relació amb el desenvolupament del projecte de
millora de l'institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella de
Menorca?
Palma, a 9 de novembre 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.
Quant ha costat la campanya publicitària de promoció de la
Hipoteca Jove?
Palma, a 9 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni 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 oral davant Ple.
A quins acords ha arribat el Govern de les Illes Balears amb
l'Administració de l'Estat en matèria de planificació energètica?
Palma, a 9 de novembre del 2005.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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.
Com és que la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports ha permès la demolició del Pont del tren de Gaspar
Bennàssar de Palma, i quines actuacions pensa dur a terme
respecte d'aquest tema?

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 oral davant Ple.
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Quantes preses de mostra ha realitzat la Conselleria
d'Agricultura i Pesca en el marc del Pla Nacional d'Investigació
de Residus (PNIR) al llarg del 2005?
Palma, a 9 de novembre del 2005.
El diputat:
Andreu Prohens i Vicens.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina ha estat l'evolució de l'epizootia de la llengua blava
a les Illes Balears en els darrers tres anys?
Palma, a 9 de novembre del 2005.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins són els compromisos adquirits pel president del
Govern de l'Estat amb les Illes Balears com a conseqüència del
debat sobre l'estat de les comunitats autònomes celebrat
recentment en el senat?
Palma, a 9 de novembre del 2005.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines conclusions es poden extreure del debat sobre l'estat
de les comunitats autònomes celebrat recentment en el Senat en
relació amb el procés de reforma dels estatuts d'autonomia?
Palma, a 9 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
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RGE núm. 7901/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuació del grup Horris Kamoi, a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, 3 de novembre del
2005).
RGE núm. 7917/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a llibre d'estil lingüístic, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, 3 de novembre del
2005).
RGE núm. 7926/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acords subscrit entre IB3 i l'ACB, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, 3 de novembre del
2005).
RGE núm. 7927/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Popular, relativa a realització de
programes per part de productores locals, a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, 3 de novembre del
2005).
RGE núm. 7928/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Popular, relativa a cost de la creació de
la ràdio i televisió de les Illes Balears, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, 3 de novembre del
2005).
RGE núm. 7929/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Consell assessor de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, 3 de novembre del 2005).
RGE núm. 7930/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de
determinació del temps dels grups polítics i socials més
representatius, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, 3 de novembre del 2005).
RGE núm. 7931/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a entrevistes a representants dels grups parlamentaris
realitzades a IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, 3 de novembre del 2005).
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RGE núm. 7932/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments dels comentaristes de futbol, a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, 3 de novembre del
2005).

Palma, a 2 de novembre del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

RGE núm. 7933/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retransmissió del partit de Copa, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, 3 de novembre del
2005).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
Quin és el contingut de l'acord subscrit entre IB3 i l'ACB per
a la retransmissió de partits de bàsquet?

RGE núm. 7934/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
sèrie Suite Hotel, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, 3 de novembre del 2005).

Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 7935/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ingressos per publicitat, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears, 3 de novembre del 2005).
Palma, a 3 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
Quins efectes pot tenir per a la indústria audiovisual de les
Illes Balears el fet que des d'IB3 es potenciï la realització de
programes per part de productores locals?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

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 la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S'ha produït alguna dimissió o algun cessament, encara que
sigui per motius personals, com a conseqüència de l'actuació del
grup Horris Kamoi en el programa Tres i més d'IB3?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

E)

Considera que la creació de la Ràdio i Televisió de les Illes
Balears suposa malgastar els doblers públics tenint en compte
les dades comparatives d'altres televisions?
Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

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 la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
En quins programes de la televisió autonòmica s'aplica el
llibre d'estil lingüístic elaborat pel COFUC?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora de l'EPRTVIB la pregunta
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

Quina informació ens pot facilitar en relació amb la
viabilitat de constituir el Consell Assessor de l'Ens Públic de
Ràdio i Televisió de les Illes Balears?
Palma, a 3 de novembre del 2005.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
Per quin motiu no es va retransmetre per IB3 el partit de
Copa entre el RCD Mallorca i l'Alcoiano?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
En quina situació es troba actualment l'aprovació per part
del Consell d'Administració de l'Ens Públic de Ràdio i Televisió
de les Illes Balears dels criteris per a la determinació dels temps
dels grups polítics i socials més representatius?
Palma, a 3 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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 a la directora de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
Quin ha estat el cost dels capítols que es gravaren de la sèrie
Suite Hotel d'IB3 Televisió?
Palma, a 3 de novembre del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
En quantes ocasions han acudit els representants dels grups
parlamentaris a entrevistes realitzades per IB3?
Palma, a 3 de novembre del 2005.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 a la directora de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
Quins són els ingressos de l'ens públic de RTVIB per
publicitat d'empreses privades i per convenis signats amb altres
administracions durant l'any 2005?
Palma, a 3 de novembre del 2005.
La diputada:
Carme García i Querol.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
Per quin motiu els comentaristes de futbol de Primera
Divisió no es desplacen al terreny de joc on es disputen aquests
partits?
Palma, a 2 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Ordre de Publicació
RGE núm. 7797/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
enquesta realitzada per l'Associació Familiar de Balears (IV),
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 7798/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
enquesta realitzada per l'Associació Familiar de Balears (III),
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 9 de novembre del 2005).
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RGE núm. 7799/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
enquesta realitzada per l'Associació Familiar de Balears (II),
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 7800/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
enquesta realitzada per l'Associació Familiar de Balears (V),
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 9 de novembre del 2005).
RGE núm. 7801/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a enquesta realitzada per l'Associació Familiar de Balears (I),
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 9 de novembre del 2005).
Palma, a 9 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quines mesures pensa adoptar de forma immediata la
Conselleria d'Educació, derivades de la gravíssima situació del
sistema educatiu balear que es desprèn dels resultats de
l'enquesta sobre problemes escolars de l'adolescència a les Illes
Balears, realitzada per l'Asociación Familiar de Balears (AFA)?
Palma, a 27 d'octubre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Considera el Sr. Conseller d'Educació i Cultura que la
informació tramesa a través dels mitjans de comunicació
respecte dels resultats de l'enquesta sobre problemes escolars de
l'adolescència a les Illes Balears, correspon fidelment a
l'informe facilitat per l'Asociación Familiar de Baleares (AFA)
a la seva conselleria?

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 de
Cultura, Educació i Esports.
Com valora els resultats de l'enquesta sobre problemes
escolars de l'adolescència a les Illes Balears, realitzada per
l'Asociación Familiar de Balears (AFA)?
Palma, a 27 d'octubre del 2005.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Té previst el Sr. Conseller d'Educació crear l'Institut Balear
de Prevenció Escolar de Riscs que solAlicita el president de
l'Asociación Familiar de Baleares (AFA)?
Palma, a 27 d'octubre del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Té previst el Sr. Conseller d'Educació i Cultura convocar un
gabinet de crisi, format per totes les conselleries implicades,
davant la catastròfica situació a la qual, segons els resultats de
l'enquesta realitzada per l'Asociación Familiar de Baleares
(AFA), s'enfronta el sistema educatiu de les Illes Balears?
Palma, a 27 d'octubre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Palma, a 27 d'octubre del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 7807/05, dels Grups Parlamentaris Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a ampliació del port esportiu de s'Estanyol, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 9 de novembre del 2005).
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Palma, a 9 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra
Unida i Els Verds presenten la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.
S'ha reprès la tramitació del projecte d'ampliació del port
esportiu del Club Nàutic de s'Estanyol de Llucmajor, el mateix
projecte del 1994, l'aprovació del qual fou anulAlada pel
Tribunal Superior de Justícia. És una enorme ampliació que
suposa un creixement desmesurat amb una escullera de 760
metres lineals (360 dels quals són perpendiculars a la costa),
amb un total de 638 amarraments (actualment en té 285).

RGE núm. 8025/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Vicepresidenta del Govern i Consellera de Relacions
Institucionals.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
9 de novembre del 2005, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble.
Sra. Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per
tal d'informar sobre el caràcter privat o públic de la reunió
desenvolupada amb el president del Tribunal Suprem i els
assumptes tractats en cas d'haver estat reunió institucional.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El projecte vulnera diversos aspectes de la Llei 10/2005, de
21 de juny, de ports de les Illes Balears, la Llei d'espais naturals
del 1991 (ja que part de la zona afectada és ANEI 25, Marina de
Llucmajor), la Directiva 92/43/CEE d'hàbitats, diversos articles
de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental (LECO), i afecta zones
declarades LIC (lloc d'interès comunitari) i ZEPA (zona
d'especial protecció per a les aus) de la Xarxa Europea Natura
2000.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

L'execució de les obres comportaria la destrucció de 4
hectàrees de praderia de posidònia, un impacte brutal sobre el
paisatge i el medi ambient d'una zona d'alt nivell de protecció,
amb l'agreujament de la salinització de les aigües del Migjorn,
amb repercussions sobre el Parc Nacional de Cabrera, i
contribuiria a augmentar la pressió urbanística sobre un litoral
ja saturat.
Per tot això, els grups parlamentaris Socialista, PSM-Entesa
Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds presenten la següent
proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a denegar el projecte de macroampliació del port
esportiu del Club Nàutic de s'estanyol (Llucmajor) actualment
en tramitació perquè contravé la normativa vigent i per les
conseqüències ambientals negatives que se'n poden derivar.
Palma, a 2 de novembre del 2005.
Els portaveus:
Francina Armengol i Socias.
Pere Sampol i Mas.
Miquel Rosselló i del Rosal.

A)
Tramitació davant comissió per a les proposicions no de
llei amb solAlicitud de tramitació davant ple RGE núm.
4642/05, 4643/05, 4644/05 i 5469/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
9 de novembre del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
7812/05, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual solAlicita que les proposicions no de llei següents es
tramitin davant les comissions competents:
•

RGE núm. 4642/05, relativa a convenis de colAlaboració per
ampliar el programa Oci 60 (BOPIB núm. 90, de 10 de juny
d'enguany), davant la Comissió d'Assumptes Socials.

•

RGE núm. 4643/05, relativa a Llibre Blanc de les indústries
culturals a les Illes Balears (BOPIB núm. 90, de 10 de juny
d'enguany), davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.

•

RGE núm. 4644/05, relativa a pla de reordenació del port de
Sant Antoni de Portmany (BOPIB núm. 90, de 10 de juny
d'enguany), davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

•

RGE núm. 5469/05, relativa a desenvolupament de les
especialitats d'infermeria (BOPIB núm. 98, de 29 de juliol
d'enguany), davant la Comissió no permanent de Salut.

I això es publica per a coneixement general.
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Palma, a 9 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant comissió per a les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 8619/04, 6765/05,
6922/05 a 6927/05, 7324/05 i 7325/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
9 de novembre del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
7954/05, presentat per la diputada Hble. Sra. Carme García i
Querol, del Grup Parlamentari Socialista, i, conformement amb
l'establert a l'article 160.2 del Reglament de la Cambra, que les
preguntes següents es tramitin davant les comissions
competents:
•

•

•

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
9 de novembre del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
8100/05, presentat per la diputada Hble. Sra. Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, i acceptà la retirada de
la pregunta de referència, presentada per la diputada esmentada,
relativa a escoleta a l'Hospital de Son Llàtzer (II), publicada al
BOPIB núm. 106, de 21 d'octubre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 6765/05, relativa a cursos d'atenció a la gent gran
(BOPIB núm. 103, de 30 de setembre d'enguany), davant la
Comissió d'Assumptes Socials.
RGE núm. 6922/05, relativa a necessitats de personal
especialitzats en atenció geriàtrica I (BOPIB núm. 104, de
7 d'octubre d'enguany), davant la Comissió no permanent de
Salut.
RGE núm. 6923/05, relativa a necessitats de personal
especialitzats en atenció geriàtrica II (BOPIB núm. 104, de
7 d'octubre d'enguany), davant la Comissió no permanent de
Salut.

•

RGE núm. 6924/05, relativa a necessitats de personal
especialitzats en atenció geriàtrica III (BOPIB núm. 104, de
7 d'octubre d'enguany), davant la Comissió no permanent de
Salut.

•

RGE núm. 6925/05, relativa a necessitats de personal
especialitzats en atenció geriàtrica IV (BOPIB núm. 104, de
7 d'octubre d'enguany), davant la Comissió no permanent de
Salut.

•

RGE núm. 6926/05, relativa a necessitats de personal
especialitzats en atenció geriàtrica V (BOPIB núm. 104, de
7 d'octubre d'enguany), davant la Comissió no permanent de
Salut.

•

RGE núm. 6927/05, relativa a necessitats de personal
especialitzats en atenció geriàtrica VI (BOPIB núm. 104, de
7 d'octubre d'enguany), davant la Comissió no permanent de
Salut.

•

Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 7394/05.

RGE núm. 8619/04, relativa a quin percentatge d'inversió
representa la despesa en nous equips informàtics (BOPIB
núm. 67, de 28 de desembre del 2004), davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports.

•

•

C)

RGE núm. 7324/05, relativa a incendi de l'empresa Denix
(BOPIB núm. 106, de 21 d'octubre d'enguany), davant la
Comissió d'Assumptes Socials.
RGE núm. 7325/05, relativa a incendi de l'empresa Denix II
(BOPIB núm. 106, de 21 d'octubre d'enguany), davant la
Comissió d'Assumptes Socials.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Adjudicació de les places del concurs de mèrits per al
proveïment de determinats llocs de feina vacants a la Relació
de Llocs de Feina del Parlament de les Illes Balears.
Resolució de Presidència
Atès que la Mesa en sessió celebrada dia 15 de juny del
2005 aprovà la convocatòria per cobrir mitjançant concurs de
mèrits les places següents:
-

Cap de negociat de Biblioteca
Administratiu de Registre i Arxiu
Administratiu de Comunicació i Divulgació institucional
Administratiu de Protocol

Atès que les bases de la convocatòria es publicaren al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 101, de
16 de setembre del 2005.
Atès que les places assenyalades estan vacants i dotades
pressupostàriament.
Atès que la comissió tècnica de valoració mitjançant
resolució de dia 2 de novembre del 2005 acordà elevar a la
Mesa i a la Presidència la proposta d’adjudicació definitiva de
les places esmentades.
Atès que la Mesa a la sessió de dia 9 de novembre del 2005
aprovà l’adjudicació de les places proposada per la comissió
tècnica de valoració, de les persones que es relacionen a
continuació.
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En ús de les facultats previstes a l’article 55, apartats segon
i tercer de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears,
Resolc:
1.Adjudicar les places següents als funcionaris del cos
d’administratius (grup C, C.D. 20) que es detallen tot seguit,
mitjançant concurs de mèrits:
Relació

Cos i nivell

Places
adjudicades

Yvonne Sabaté i Beltran

Administrativa
(grup C, nivell 20)

Cap de negociat de
Biblioteca
(grup C, nivell 23)

Pere A. Femenia i Roig

Administratiu
(grup C, nivell 20)

Administratiu de
Registre i Arxiu
(grup C, nivell 20)

2. Que disposen d’un mes per prendre possessió de les places
des de la data de notificació dels nomenaments, amb cessaments
previs a les places que ocupen en propietat actualment.
3. Ordenar la publicació dels nomenaments al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
4. Que els efectes econòmics i administratius seran des de la
data que figuri a l’acta de presa de possessió de les places.
5. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la data de notificació de
la present resolució, d’acord amb el que es disposa a la Llei
30/1992, de dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos meses comptadors a partir de l’endemà de
la data de notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 10 de novembre del 2005.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 107.
- Pàg. 4159. Article 9, punt 1, segon paràgraf.
Allà on diu: Així mateix, es poden concertar assegurances de
vida per tal de cobrir els rics en què puguin incórrer ...
Hi ha de dir: Així mateix, es poden concertar assegurances de
vida per tal de cobrir els riscs en què puguin incórrer ...
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B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 109.
- Pàg. 4249. Resolucions derivades de proposicions no de llei.
Apartat D).
Les signatures corresponents a aquest apartat han de ser les
següents:
A la seu del Parlament, 25 d'octubre del 2005.
La secretària:
Carolina Torres i Cabañero.
El president:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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