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als plans del Ministeri d'Educació sobre atenció educativa preferent. 4353
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subvenció de l'Ajuntament de Binissalem. 4354
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AX) A la Pregunta RGE núm. 6298/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a raons per la
creació de la plaça de logopeda a l'institut Guillem Cifre de Colonya de Pollença. 4358

AY) A la Pregunta RGE núm. 6368/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a dates d'inici i finalització de
diversos projectes. 4358

AZ) A la Pregunta RGE núm. 6373/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a partida pressupostària a la
qual s'imputarà la despesa per a la carretera PMV-812.2. 4359

BA) A la Pregunta RGE núm. 6378/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a apagada elèctrica
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urbà. 4359
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transport urbà II. 4359

BE) A la Pregunta RGE núm. 6717/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a Llei del transport
urbà III. 4359

BF) A la Pregunta RGE núm. 6718/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a Llei del taxi
a les Illes Balears. 4360
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BG) A la Pregunta RGE núm. 6787/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a treballadors
no diplomats en educació social. 4360

BH) A la Pregunta RGE núm. 6788/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a cost del
programa de la Direcció General de Menors i Família. 4360
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BJ) A la Pregunta RGE núm. 6790/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a joves atesos
al programa "Convivència amb família o grup". 4361

BK) A la Pregunta RGE núm. 6802/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a abandó escolar.
4361

BL) A la Pregunta RGE núm. 6895/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a associació "Acción
Familiar". 4361

BM) A la Pregunta RGE núm. 6897/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a centres que s'han
acollit als plans de suport del Ministeri d'Educació. 4362

BN) A la Pregunta RGE núm. 6939/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a creixement del deute
a les Illes Balears. 4362

BO) A la Pregunta RGE núm. 6941/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a preu de l'habitatge a
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BP) A la Pregunta RGE núm. 6943/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a xarxes ilAlegals per a
aus I. 4362

BQ) A la Pregunta RGE núm. 6944/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a xarxes ilAlegals per a
aus II. 4363

BR) A la Pregunta RGE núm. 6945/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a torre del Ministeri de
Defensa a Es Mercadal. 4363

BS) A la Pregunta RGE núm. 7261/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a augment d'impostos.
4363

BT) A la Pregunta RGE núm. 7263/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a Hipoteca Jove.
4363

BU) A la Pregunta RGE núm. 7327/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a estudi de
necessitats de l'Arxiu del Regne de Mallorca. 4363

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 8469/05, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora general d'IB3.
4363

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Proposició no de llei davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals RGE núm. 5390/05. 4364

B) Retirada de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no permanent de Salut RGE núm. 7302/05 a 7307/05.
4364
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1. PLE DEL PARLAMENT

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 8 de novembre del
2005, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3551/05, relativa a desenvolupament de la Llei de salut
de les Illes Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar reglamentàriament la Llei de salut de les
Illes Balears, especialment:
• L'article 14.3 "sobre el contingut i els usos de la història

clínica".
• L'article 34.2 "establiran els procediments d'avaluació i

control de la qualitat dels serveis i processos assistencials".

A la seu del Parlament, 10 de novembre del 2005.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm.
4793/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
educativa del Govern de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Joan Boned i
Roig.

Contestà en nom del Govern de les Illes Balears per l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació i Cultura, Francesc Jesús Fiol i
Amengual.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Josep
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Joan Boned
i Roig i Francesc Jesús Fiol i Amengual.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 8

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7808/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a impost sobre el lloguer de
vehicles (I). (BOPIB 109 de 4 de novembre 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 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7809/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a impost sobre el lloguer de
vehicles (II). (BOPIB 109 de 4 de novembre del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7810/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a impost sobre el lloguer de
vehicles (III). (BOPIB 109 de 4 de novembre del 2005).

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 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7811/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a impost sobre el lloguer de vehicles (IV).
(BOPIB 109 de 4 de novembre del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7777/05,
de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a integració
social de les persones immigrades. (BOPIB 109 de 4 de
novembre del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7817/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acord de colAlaboració amb el
Sr. Rafel Nadal. (BOPIB 109 de 4 de novembre del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7819/05,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a objectius del programa "Viu la
cultura". (BOPIB 109 de 4 de novembre 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 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7815/05,
de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retorn publicitari generat per
l'equip ciclista Illes Balears. (BOPIB 109 de 4 de novembre del
2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7818/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mapa de districtes industrials.
(BOPIB 109 de 4 de novembre del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 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 8

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7820/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a congrés de l'educació. (BOPIB
109 de 4 de novembre del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7816/05,
de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a edició de material
didàctic contra la violència de gènere. (BOPIB 109 de 4 de
novembre del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 7779/05, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistemes de qualitat
turístics. (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de novembre del 2005, rebutjà la Proposició no de llei, RGE
núm. 4156/05 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a conveni de colAlaboració entre el Ministeri de
Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears per a actuacions

en infraestructures de costes. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig
del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 7805/05.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de novembre del 2005, quedà ajornada la pregunta de
referència, presentada pel diputat Hble. Sr. Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a anulAlació de la convocatòria de cursos de formació
(BOPIB núm. 109, de 4 de novembre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Debat de l'escrit RGE núm. 5383/05, de la Sindicatura de

Comptes, relatiu als informes del compte general dels Consells
de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera de l'exercici del
2002.

 La Comissió d'Hisenda i Pressupost del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre del 2005, debaté
l'escrit de referència, presentat per la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears, mitjançant el qual es trameten els informes del
compte generals dels Consells de Mallorca, Menorca i Eivissa
i Formentera de l'exercici del 2002.

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

B)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.

2766/05, de mesures específiques per a les illes d'Eivissa i
Formentera, en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i
turisme.

 La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre del 2005, procedí a
dictaminar la proposició de llei de referència, publicada al
BOPIB núm. 81, de 8 d'abril d'enguany.

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

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 8063/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria industrial. (Mesa de 16
de novembre del 2005).

Palma, a 16 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla l'Hble. Sr. Conseller de
Comerç, Indústria i Energia sobre la política general en matèria
industrial.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre la política general en matèria industrial.

Palma, a 7 de novembre del 2005.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 8311/05, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4793/05, relativa a
política educativa del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 16
de novembre del 2005).

Palma, a 16 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
4793/05, relativa a política educativa del Govern de les Illes
Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la redacció d’un pla d’actuació de la
Conselleria d’Educació per a la promoció de la qualitat de
l’educació infantil (de 0 a 3 anys) i l’augment del nombre
d’escoletes públiques en colAlaboració amb els ajuntaments i
consells insulars, amb l’exigència de titulació adequada als
ensenyants, l’establiments d’unes ràtios professor/alumne
pertinents i les característiques adequades dels espais escolars.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les modificacions adients en els criteris
d’escolarització per promoure l’equitat en el repartiment dels
alumnes nouvinguts i els alumnes amb necessitats educatives
específiques entre tots els centres sostinguts amb fons públics.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a extremar les mesures d’inspecció educativa per tal
d’evitar que siguin els centres que triïn els alumnes a l’hora de
la inscripció.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar el projecte de subvenció de construcció d’aules
a centres concertats.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme un pla intensiu d’atenció a la diversitat
que estableixi les actuacions i el suport que s’ha de donar als
centres que presentin unes necessitats específiques referides a
alumnes nouvinguts, alumnes amb llengua diferent del català,
alumnes amb edats no idònies, alumnes amb dificultats a causa
del seu origen socioeconòmic i sociocultural, alumnes amb
necessitats educatives especials, etc.

6. El Parlament de les Illes Balears requereix el Govern de les
Illes Balears al compliment immediat de les resolucions
aprovades per la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la participació de la comunitat educativa en
l’elaboració de projectes educatius propis tot estimulant i
respectant l’autonomia als centres escolars.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la colAlaboració entre les conselleries
d’Educació i Cultura, Treball i Economia i la Universitat de les
Illes Balears per tal d’elaborar plans i iniciatives per fomentar
una política d’ocupació que promogui la qualificació i la
qualitat en el treball a fi que s’incentivi l’ocupació de titulats i
afrontar l’abandonament prematur dels estudis.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al compliment de l’article 1, punt 2, de la Llei de
normalització lingüística, que cita com a objectiu: “Assegurar
el coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua
vehicular en l’àmbit de l’ensenyament”; i de l’article 22, punt
1, que fa referència a “fer efectiu el dret a l’ensenyament en
llengua catalana”. I, en conseqüència, a promoure de manera
decidida l’aprenentatge de la nostra llengua.

Palma, a 11 de novembre del 2005.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 8071/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sentència
judicial sobre prostitució al carrer. (Mesa de 16 de novembre
del 2005).

RGE núm. 8072/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empresa
Sofres Audiencia de Medios, SA. (Mesa de 16 de novembre del
2005).

RGE núm. 8073/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució
del pressupost del consorci de recursos sociosanitaris. (Mesa
de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8074/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a colAlectius
tributaris. (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8075/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (I). (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8076/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (II). (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8075/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (III). (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8091/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de
serveis socials (I). (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8092/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de
serveis socials (II). (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8093/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució de
projectes de la Conselleria de Presidència i Esports (I). (Mesa
de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8094/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució de
projectes de la Conselleria de Presidència i Esports (II). (Mesa
de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8095/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució de
projectes de la Conselleria de Presidència i Esports (III).
(Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8096/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució de
projectes de la Conselleria de Presidència i Esports (IV).
(Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8097/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució de
projectes de la Conselleria de Presidència i Esports (V). (Mesa
de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8098/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució de
projectes de la Conselleria de Presidència i Esports (VI).
(Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8099/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució de
projectes de la Conselleria de Presidència i Esports (VII).
(Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8247/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a instalAlacions culturals de titularitat
estatal. (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8248/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a instalAlacions culturals de titularitat
estatal II. (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8249/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a instalAlacions culturals de titularitat
estatal III. (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8250/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a instalAlacions culturals de titularitat
estatal IV. (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8313/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressió
fiscal a l'exercici 2006. (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8314/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
social. (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8315/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
públic. (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8316/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
"autotaxa" (I). (Mesa de 16 de novembre del 2005).
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RGE núm. 8317/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
"autotaxa" (II). (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8318/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hipoteca
Jove (I). (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8319/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hipoteca
Jove (II). (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8320/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts del 2006 en relació amb Menorca (I). (Mesa de 16
de novembre del 2005).

RGE núm. 8321/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts del 2006 en relació amb Menorca (II). (Mesa de 16
de novembre del 2005).

RGE núm. 8322/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lleialtat
institucional amb Menorca (I). (Mesa de 16 de novembre del
2005).

RGE núm. 8323/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lleialtat
institucional amb Menorca (II). (Mesa de 16 de novembre del
2005).

RGE núm. 8324/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments d'IB3. (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8325/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments a l'empresa pública Port de les Illes Balears.
(Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8326/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació
d'empreses públiques. (Mesa de 16 de novembre del 2005).

RGE núm. 8330/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Associació Familiar de les Illes Balears. (Mesa de 16 de
novembre del 2005).

RGE núm. 8331/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
associacions amb concepte "família" i/o "familiar". (Mesa de
16 de novembre del 2005).

Palma, a 16 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina opinió té la consellera de Presidència i Esports quant
a la sentència judicial que condemna una dona nigeriana per
exercir la prostitució al carrer, donant d'aquesta manera la raó
a una ordenança municipal de l'Ajuntament de Calvià i del
batlle Delgado en contra de la prostitució als carrers públics?

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

Quin import ha pagat el Govern de les Illes Balears a
l'empresa Sofres Audiència de Medios, SA, per realitzar
l'estimació de 20,80 milions d'euros de beneficis per a la
comunitat autònoma de l'equip ciclista Illes Balears, sobre la
base del nombre d'aparicions en mitjans (premsa, ràdio, TV i
internet), tenint en compte, entre d'altres, les variables següents:
nombre de referències, nombre de titulars, impacte en audiència,
impacte en difusió, espai notícia/presència, valoració econòmica
notícia/presència?

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A dia d'avui, quin és l'estat d'execució del pressupost del
consorci de recursos sociosanitaris de Mallorca? Quina és
l'estimació que fa la conselleria de com acabarà a dia 31 de
desembre del 2005?

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Què vol dir la Sra. Consellera quan en resposta a la pregunta
RGE núm. 3959/05, diu que el Pla actual sociosanitari millora
en incloure els colAlectius tributaris?

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 escrita.

Què vol dir la Sra. Conselleria quan en resposta a la
pregunta RGE núm. 3959/05, diu que l'anterior pla sociosanitari
es va retirar perquè no estava "normalitzat"?

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

Per quin motiu és necessari que un pla sociosanitari estigui
"normalitzat"?

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina inversió econòmica ha fet el Govern de les Illes
Balears en el ja presentat Pla pilot del Pla sanitari?

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de centres de serveis socials d'atenció especialitzada
en construcció o programat construir i recursos econòmics
d'aquests, especificada per illes i per cada centre.

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de centres de serveis socials d'atenció especialitzada
II en construcció o programat construir i recursos econòmics
d'aquests, especificada per illes i per cada centre.

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat d'execució es troben els centres d'estades
diürnes en marxa a les quatre illes? Especificau-ho per illes.

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 escrita.

En quin estat d'execució es troben els centres de dia en
marxa a les quatre illes? Especificau-ho per illes.

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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



BOPIB núm. 111 - 18 de novembre del 2005 4341

En quin estat d'execució es troba el centre d'encontre es
Carritxó?

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 escrita.

En quin estat d'execució es troben les adaptacions dels locals
per a centres de dia en marxa a les quatre illes? Especificau-ho
per illes.

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat d'execució es troba la reforma i l'ampliació de
la segona planta d'un edifici municipal a Son Servera per
canviar el seu ús com a centre de dia per a la tercera edat? 

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat d'execució es troba el centre de dia i llar tutelat
de Migjorn Gran?

Palma, a 4 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.

En quin estat d'execució es troba la reforma de l'edifici per
adaptar-lo a habitatges tutelat municipal a Binissalem?

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció el Govern de les Illes Balears de traspassar als
consells insulars la gestió de les instalAlacions culturals de
titularitat estatal (museus, biblioteques, arxius, ...)?

Palma, a 11 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què el Govern de les Illes Balears no ha tingut, a hores
d'ara, cap iniciativa envers la transferència de la gestió de les
instalAlacions culturals de titularitat estatal?

Palma, a 11 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha mantingut el Govern de les Illes Balears alguna mena de
negociació amb els consells insulars per la transferència de la
gestió de les instalAlacions culturals de titularitat estatal?

Palma, a 11 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quines previsions de futur té el Govern de les Illes Balears
respecte de les instalAlacions culturals de titularitat estatal?

Palma, a 11 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quant calcula el Govern de les Illes Balears que augmentarà
la pressió fiscal en l'exercici 2006 per poder rebaixar el
fortíssim deute que arrossega?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quant ha rebaixat el Govern de les Illes Balears
d'anomenada despesa social en els pressuposts del 2006?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins inversors institucionals es dirigeix preferentment
l'emissió de bons de deute públic del Govern de les Illes
Balears, per palAliar l'enorme deute acumulat?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que el Govern de les Illes Balears retardarà
l'aplicació de la denominada "autotaxa" fins a l'estiu per
imposició del majorista de viatges TUI?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins altres imposts o figures tributàries està disposat el
Govern de les Illes Balears a negociar en la seva aplicació com
ha fet amb la denominada "autotaxa"?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones han signat fins el dia d'avui l'anomenada
Hipoteca Jove del Govern de les Illes Balears? Especificau-ho
per poblacions i per preu de l'habitatge.

Palma, a 28 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost ha tengut fins el dia d'avui per al Govern de les
Illes Balears la publicitat de l'anomenada Hipoteca Jove?
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Palma, a 28 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com justifica el Govern de les Illes Balears que per segon
any consecutiu es castigui l'illa de Menorca en els pressuposts?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa continuar castigant el Govern de les Illes Balears l'illa
de Menorca pel seu color polític diferent?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern de les Illes Balears que la lleialtat
institucional es demostra anomenant comissaris polítics a
Menorca?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern de les Illes Balears que la cooperació entre
administracions es demostra no convidant a actes institucionals
el Consell Insular de Menorca?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears traslladar el model de
nomenaments per unanimitat del director de la televisió de
Mallorca a IB3?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quins criteris ha anomenat el Govern de les Illes
Balears 16 vocals perquè formin part del Consell
d'Administració de la nova empresa pública Ports de les Illes
Balears?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu raonable el Govern de les Illes Balears continuar creant
empreses públiques en cada sector quan ja gestionen 63 de cada
100 euros del pressupost públic?

Palma, a 28 d'octubre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
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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.

Per quins conceptes i quines qüestions econòmiques ha rebut
l'Associació Familiar de les Illes Balears de les diferents
conselleries del Govern des de l'inici de la VI legislatura?

Palma, a 14 de novembre del 2005.
La diputada:
Carme García i Querol.

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.

Quantes associacions amb el concepte "família" o "familiar"
hi ha inscrites en el Registre d'associacions de la comunitat
autònoma? Especificau-ne el nom, el NIF i l'àmbit territorial de
cadascuna.

Palma, a 14 de novembre del 2005.
La diputada:
Carme García i Querol.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8197/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a electrificació del Pla Verd I, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de
novembre del 2005).

RGE núm. 8198/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a electrificació del Pla Verd II, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de
novembre del 2005).

RGE núm. 8199/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a electrificació del Pla Verd III, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de
novembre del 2005).

RGE núm. 8200/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a electrificació del Pla Verd IV, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de
novembre del 2005).

RGE núm. 8201/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a electrificació del Pla Verd V, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de
novembre del 2005).

RGE núm. 8202/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a electrificació del Pla Verd VI, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de
novembre del 2005).

RGE núm. 8203/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a electrificació del Pla Verd VII, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de
novembre del 2005).

RGE núm. 8204/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a electrificació del Pla Verd VIII, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de
novembre del 2005).

RGE núm. 8205/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a electrificació del Pla Verd XI, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de
novembre del 2005).

RGE núm. 8206/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a electrificació del Pla Verd X, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de
novembre del 2005).

RGE núm. 8207/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a electrificació del Pla Verd XI, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de
novembre del 2005).

RGE núm. 8208/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a electrificació del Pla Verd XII, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de
novembre del 2005).

Palma, a 16 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Quin va ser el responsable d'organitzar la inauguració de
l'electrificació de la zona coneguda com Pla Verd a l'illa de
Menorca?
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Palma, a 10 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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
d'Economia.

Quin criteri es va seguir per convidar a les diferents
autoritats i institucions a la inauguració de l'electrificació de la
zona coneguda com Pla Verd a l'illa de Menorca?

Palma, a 10 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu es va convidar el diputat nacional del Partit
Popular Sr. Joan Salord i a la diputada autonòmica del mateix
partit Sra. Assumpta Vinent a la inauguració de l'electrificació
de la zona coneguda com Pla Verd a l'illa de Menorca?

Palma, a 10 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 la Comissió
d'Economia.

Per quin motiu no es va convidar la resta de diputats a la
inauguració de l'electrificació de la zona coneguda com Pla
Verd a l'illa de Menorca?

Palma, a 10 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Per quin motiu no es varen convidar els responsables
institucionals del Consell de Menorca a la inauguració de
l'electrificació de la zona coneguda com Pla Verd a l'illa de
Menorca?

Palma, a 10 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 oral davant la Comissió
d'Economia.

Per quin motiu es va convidar, des de la Conselleria
d'Agricultura del Govern de les Illes Balears, via fax, un
funcionari del Consell Insular de Menorca a la inauguració de
l'electrificació de la zona coneguda com Pla Verd a l'illa de
Menorca?

Palma, a 10 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com explica que a la pàgina web del Govern de les Illes
Balears s'anunciava la inauguració de l'electrificació de la zona
coneguda com Pla Verd a l'illa de Menorca amb un telèfon de
contacte corresponent a un conseller popular a l'oposició al
Consell Insular?

Palma, a 10 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 la Comissió
d'Economia.

Coneixia la consellera d'Agricultura del Govern de les Illes
Balears les gestions fetes des del Consell Insular de Menorca
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per a la tramitació de l'electrificació de la zona coneguda com
Pla Verd a l'illa de Menorca?

Palma, a 10 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 la Comissió
d'Economia.

Coneixia la consellera d'Agricultura del Govern de les Illes
Balears el decret de Presidència del Consell Insular de Menorca
pel qual es nomenava un funcionari d'aquesta institució com a
director de l'obra per electrificació de la zona coneguda com Pla
Verd a l'illa de Menorca?

Palma, a 10 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 la Comissió
d'Economia.

Quina relació té l'empresa pública SEMILLA amb
l'electrificació de la zona coneguda com Pla Verd a l'illa de
Menorca?

Palma, a 10 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 oral davant la Comissió
d'Economia.

A quines administracions va convocar el director general de
Desenvolupament Rural per tractat l'estat i les previsions
d'execució de les obres juntament amb propietaris afectats i
representants de la Conselleria d'Indústria del Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 10 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 la Comissió
d'Economia.

Juntament amb quina administració va negociar el director
general de Desenvolupament Rural la modificació no
significativa del traçat de la línia elèctrica al pas per la finca de
Rumet?

Palma, a 10 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8196/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a demanda d'un gasoil professional
agrícola. (Mesa de 16 de novembre del 2005).

Palma, a 16 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 163 i següents del

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

El preu del gasoil utilitzat en el sector agrícola, anomenat
gasoil B, els darrers anys ha sofert pujades extraordinàries. Des
de l’any 1999, en cinc anys, el preu s’ha incrementat en un cent
per cent. Especialment durant el darrer any l’increment dels
preus s’ha disparat fins al 45%.

Aquesta situació repercuteix molt directament en la maca de
rendibilitat de les explotacions agràries, en un sector que ja té
prou difícil la seva subsistència.

S’ha de tenir en compte, a més, que els imposts que graven
el gasoil agrícola suposen un 33% del cost final del producte i
que la Unió Europea permet la seva reducció.

Al dia d’avui els imposts indirectes que graven el gasoil B
-l’impost d’hidrocarburs i l’impost sobre la venda minorista
d’hidrocarburs- suposen 0,085 euros per litre. Pel que fa a
l’IVA, la tributació al 16% suposa 0,075 euros per litre.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta, perquè sigui tractada davant el Ple de la
Cambra, la següent proposició no de llei:
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a rebaixar l’impost d’hidrocarburs i aplicar el tipus reduït d’IVA
al gasoil B utilitzat en el sector agrícola i ramader.

Palma, a 10 de novembre del 2005.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8061/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a normalització professional dels tècnics
superiors sanitaris, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió no permanent de Salut (Mesa de 16 de novembre del
2005).

Palma, a 16 de novembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió no
permanent de Salut.

Els tècnics superiors sanitaris ja fa temps que reivindiquen
la normalització professional dins el sistema sanitari i la
transformació dels estudis de formació professional en estudis
universitaris. De fet, l’any 1998 el Ministeri de Sanitat i
Consum, a través de la Subdirecció General de Formació
Sanitària, ja elaborà uns estudis sobre aquest tema.

Tot i el temps transcorregut, la situació no ha canviat i el 3
d’octubre d’enguany els tècnics sanitaris iniciaren una vaga que,
davant la manca de resposta, ha desembocat també en una vaga
de fam de representants de diferents comunitats i en tancaments
de representants del colAlectiu a diversos centres sanitaris.

Ja és hora de donar una solució vàlida i definitiva a les
reivindicacions, no només perquè són justes sinó, i sobretot,
perquè els canvis i les transformacions que demanen suposaran
una millora tant en el servei com en la qualitat del sistema
sanitari.

Per tot això el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
atendre i donar resposta a les reivindicacions dels tècnics
superiors i especialistes sanitaris.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar les reivindicacions dels tècnics superiors i
especialistes sanitaris davant el Govern de l’Estat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar les noves figures professionals dels tècnics
superiors al sistema sanitari públic de les Illes Balears: TSS en
dietètica i nutrició, TSS en documentació sanitària, TSS en salut
ambiental i la figura del supervisor tècnic.

Palma, a 4 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 1922/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i  Florit, relativa a ensenyament
d'història. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Aquesta conselleria es dedica a posar a l'abast de tots els
estudiants les millors condicions possibles per a ells i els seus
professors. Aquest any, sense anar més lluny, hem inaugurat 13
centres nous on l'assignatura d'història s'impartirà amb total
llibertat i en condicions més idònies.

Palma, 26 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2022/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a gratuïtat dels
llibres de text. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

El procés proposat de gratuïtat de llibres, objectiu del futur
d'aquest govern, ha de tenir, donada la seva quantia econòmica,
l'ajuda del Govern central.

Palma, 26 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2262/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i  Florit, relativa a premsa local
en llengua catalana. (BOPIB núm. 13 de 10 d'octubre del
2003).

La Conselleria d'Educació i Cultura manté un conveni de
colAlaboració amb l'Associació de Premsa Forana de Mallorca,
vigent des de l'1 de juliol del 2004 fins al 30 de juny del 2005
(que es renovarà si les dues parts ho estimen convenient).
Mitjançant aquest conveni, la conselleria es compromet a
aportar la quantitat de 23.000 euros a l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca.
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D'igual forma s'han iniciat línies d'ajuda a les associacions
de premsa de les altres illes.

Palma, 26 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 3084/03, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i  Florit, relativa a traduccions
a llengües estrangeres. (BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del
2003).

La política de suport a les traduccions de llengües
estrangeres d'obres d'escriptors de les Illes que pensa portar a
terme la conselleria és a través del seu Institut d'Estudis
Baleàrics. Entre les seves funcions destaca la de promoure la
difusió del coneixement de la literatura que s'expressa en la
llengua pròpia mitjançant el foment i el suport de traduccions a
les llengües més difoses del nostre entorn cultural, de les seves
edicions comercials i del suport publicitari adient.

El Govern de les Illes Balears donarà tot el suport necessari
per tal de complir aquesta funció de promoure el coneixement
de la nostra literatura.

Palma, 26 d'abril del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3243/03, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a criteris del Pla
d'infraestructures. (BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del
2003).

El Pla d'infraestructures està dissenyat per anar cobrint les
necessitats d'escolarització dels diferents municipis de les Illes
Balears, millorant les infraestructures existents i incorporant-ne
altres de noves per donar resposta a l'increment d'alumnes a
escolaritzar que cada any s'incorporen al sistema educatiu.

Palma, 26 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3245/03, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a concert
educatiu del batxillerat. (BOPIB núm. 19 de 14 de novembre
del 2003).

La Conselleria d'Educació i Cultura té previst, en la mesura
de les seves possibilitats pressupostàries, a plantar cara a
aquesta política de concerts educatius del batxillerat. Entenem
que igual que varen ser capdavanters en el concert educatiu

d'educació infantil, hauríem de desenvolupar aquest concert a
tots els cursos.

Palma, 26 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 218/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a cafeteria-
restaurant del Museu d'Art Modern d'Es Baluard. (BOPIB
núm. 27 de 30 de gener del 2004).

En aquell moment no em va semblar tenir raons suficients
per votar a favor o en contra.

Palma, 26 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 734/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i  Florit, relativa a promoció dels
grups musicals de les Illes Balears. (BOPIB núm. 30 de 20 de
febrer del 2004).

La Conselleria d'Educació i Cultura, a través del consorci i
de la Direcció General de Cultura, dóna suport a la promoció de
la cultura de les Illes Balears. La finalitat d'aquestes ajudes és
cobrir part de les despeses d'estada, desplaçament i transport de
material ocasionades pel fet de la insularitat.

La presència en diferents fires de promoció són altra política
més de la conselleria envers els grups musicals.

Palma, 26 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1758/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a actuacions
per a la formació permanent dels artistes locals. (BOPIB núm.
36 de 2 d'abril del 2004).

La Conselleria d'Educació i Cultura ha publicat recentment
la resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 7
d'octubre del 2005, mitjançant la qual s'aprova la convocatòria
d'ajudes per donar suport a estudis de música, dansa, art
dramàtic i estudis superiors de disseny.

Es donen ajudes individuals per cursar estudis, així com
ajudes a associacions, escoles de música i/o dansa i altres
entitats que ho solAliciten.

Palma, 27 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2504/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a reunions
amb el Ministeri d'Educació i Cultura. (BOPIB núm. 39 de 30
d'abril del 2004).

En dues ocasions específiques s'ha tractat aquest tema en la
seu del ministeri i ha constituït un tema reiterat en les diferents
oportunitats que s'han tingut, tant per part de la Conselleria
d'Educació i Cultura com per part de la Conselleria d'Economia
i Hisenda.

Palma, 26 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 3132/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a IES
objecte de reconversió. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del
2004).

Les opcions que estableix el Pla d'infraestructures són la
reconversió o la nova creació, i en aquests moments es treballa
més en la segona opció.

Palma, 26 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 4039/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a activitats al
casal Bartomeu Beltran. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del
2004).

22 de  juny: inauguració de la casa museu de Biniatró.
25 de juny: jornada de portes obertes.
2 de juliol: jornada de portes obertes amb motiu de les festes

de Sant Victorià.
Juliol-agost: exposició de Bruno Beran.
9 d'agost: dins el cicle de cinema a la fresca es projectarà la

pelAlícula 21 gramos; direcció: Alejandro González Iñarritu.
Agost-setembre: visites guiades.
27 de novembre: dins el cicle Tardor de Teatre,

representació de l'obra Calidoscopi V Villalonga (basada en
contes de Llorenç Villalonga), a càrrec de Gom Teatre.

Curs escolar 2005-2006: participació al programa de la
Direcció General de Cultura adreçat als escolar "Viu la cultura"
(visites concertades).

Palma, 27 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

M)
A la Pregunta RGE núm. 6915/04, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a àrees de jocs
infantils. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del 2004).

La instalAlació d'aquestes 28 àrees de jocs s'han fet seguint
principalment dos criteris: o bé perquè el centre era de nova
construcció o bé perquè els jocs necessitaven ser renovats per
uns d'homologats ja que els que tenien eren massa perillosos o
deteriorats. Durant l'any 2005 es continuaran colAlocant noves
àrees en altres centres

Palma, 26 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 8207/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
relació de personal de la Conselleria d'Educació. (BOPIB
núm. 65 de 3 de desembre del 2004).

Adjuntam llistat d'assessors tècnics docents i de docents en
comissió de serveis que treballen a la Conselleria.

Palma, 27 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

El llista adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 8516/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a personal
docent en comissió de serveis. (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).

Adjuntam llistat de comissió de serveis vigent a Menorca.

Palma, 27 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

El llista adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 1412/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a prevenció del
bulling. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

1. Des de la perspectiva del professorat, la prevenció dels
comportaments no desitjats es treballaran bàsicament:
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-Des de la pròpia formació inicial: des del Servei de
Formació del professorat s'han fet diversos cursos on, a més
d'informar al professorat se'ls ensenyarà tota una sèrie
d'habilitats socials per a la resolució de conflictes, així com per
tal de potenciar la participació del seu alumnat a classe (el
professor/a ha de tenir una actitud d'autoritat, no autoritària).

2. Des de la perspectiva de les famílies, des del servei es
fomenta la participació i/o implicació d'aquestes en tots els
programes sempre i quan sigui possible.

3. Des de la perspectiva de l'entorn social es coordina també,
sempre que sigui possible per tal que la resta d'institucions (en
especial els ajuntaments), colAlaborin en l'oferta d'activitats, per
tal que l'alumnat pugui basar les seves relacions socials (família,
amics,...) mitjançant diverses activitats: esports, biblioteques,
tallers,... Destacar la importància de la figura del mediador i/o
educador social.

4. Des del servei adreçat a l'alumnat en general, bàsicament
es duen a terme les següents activitats:

-Programes educatius en els quals s'implica a tota la
comunitat educativa: Centres Ecoambientals, Decideix...

a) Àmplia oferta de tallers interculturals que ajudin a
presentar i a valorar les diferents cultures d'altres indrets i
facilitar així la integració de l'alumnat estranger.

b) Mediadors culturals i/o treballadors socials, mitjançant
una convocatòria d'ajudes per a ajuntaments i mancomunitats.

c) Programa d'interlocució, per tal de facilitar la relació
família-escola en moments molt puntuals.

d) Professorat d'atenció a la diversitat, que ajuda a fer grups
escolars més reduïts, agrupaments flexibles.

e) Programes d'intervenció socioeducativa entre diversos
ajuntaments i amb la Conselleria de Presidència i Esports
(ALTER).

f) Observatori per a la convivència escolar en els centres
educatius, que té com a finalitat contribuir a la millora del
desenvolupament de l'activitat escolar en els centres educatius
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant la
prevenció i l'anàlisi de conflictes, i la planificació i a la
coordinació de propostes d'actuació, per tal de promoure el
clima necessari de convivència i estudi.

Seran funcions de l'observatori:
-Impulsar la creació d'un sistema que reculli i analitzi la

informació sobre la convivència en els centres educatius.
-Actuar com a òrgan permanent de recollida d'informació

sobre la convivència escolar i promoure la investigació sobre les
diferents corrents i tendències.

-Analitzar la informació recollida sobre la convivència en
els centres educatius de les Illes Balears i proposar els
corresponents plans d'actuació.

-Proposar a partir de les dades recollides, actuacions
concretes i susceptibles d'aplicació com:

a) L'elaboració de models de convivència que facilitin a la
comunitat educativa estratègies per a la millora de la
convivència.

b) L'assessorament a les famílies sobre els plans d'actuació
elaborats.

c) La formació del professorat en matèria de prevenció i de
resolució de conflictes.

-Orientar les famílies, l'alumnat i el personal de centres
docents, pel que fa referència a la convivència escolar.

-Difondre l'anàlisi de les dades i de les experiències dels
centres sobre els plans d'actuació aplicats.

-Elaborar i aprovar la memòria del treball realitzat al llarg de
l'any escolar.

Com a conclusió insistir en què no es treballa un únic
programa i/o activitat concret/a per resoldre el bulling i/o
conflictivitat escolar als centres. Es treballa, com bé ha quedat
reflectit anteriorment, a partir de la prevenció i no només per
prevenir el bulling, sinó els diferents tipus de situacions que
alteren o poden alterar la convivència escolar.

Palma, 10 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 1568/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a projectes
d'investigació d'intervencions arqueològiques autoritzats per
urgència. (BOPIB núm. 76 de 25 de febrer del 2005).

Són els consells insulars, d'acord amb el que preveu l'article
9 del Decret 144/2000, de 27 d'octubre, pel qual s'aprova el
reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques,
els competents per autoritzar la realització d'intervencions
arqueològiques i/o paleontològiques d'urgència.

Palma, 10 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 1907/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a inversions de
l'1% cultural de 2004. (BOPIB núm. 77 de 4 de març del 2005).

En el 2004 no es va fer efectiva la transferència de crèdit
corresponent a l'aplicació de l'1% cultural a la Conselleria
d'Educació i Cultura.

Palma, 10 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 1909/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a inversions de
l'1% cultural de 2002. (BOPIB núm. 77 de 4 de  març del
2005).

Restauració monumental per a la consolidació de les
fàbriques més afeblides dels castells de Mallorca i de les torres
costaneres, restauració del patrimoni etnològic i restauració
d'immobles de valor cultural de titularitat del consell. 73.756,98.

Treballs de condicionament i de neteja del Centre Cultural
de Llucalcari. 5.833,84.
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Rehabilitació del jaciment arqueològic de Son Mercer de
Baix (Ferreries). 13.504,80.

Restauració del retaule i el tabernacle de l'església de Santa
Eulària des Riu i restauració del Pou de Ses Roquetes a
Formentera. 16.621,29.

Restauració i tancament del castellum romà de Can Blai a
Formentera. 44.621,37.

Redacció dels avantprojectes museogràfics de la Fàbrica
Nova de Sóller, de Can Fàbregues i del Museu de Formentera.
27.290.43. 

Palma, 10 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 1913/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a exercici del
dret de tempteig i retracte durant el 2003. (BOPIB núm. 77 de
4 de març del 2005).

La Conselleria d'Educació i Cultura no va exercir el dret de
tempteig i de retracte durant el 2003.

Palma, 10 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 1914/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a exercici del
dret de tempteig i retracte durant el 2002. (BOPIB núm. 77 de
4 de març del 2005).

La Conselleria d'Educació i Cultura no va exercir el dret de
tempteig i de retracte durant el 2002.

Palma, 10 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 1953/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a programes
dels centres d'atenció primària d'educació sexual. (BOPIB
núm. 77 de 4 de març del 2005).

Des del Servei d'Innovació de la Direcció General
d'Orientació, Innovació i Formació del Professorat, no es du a
terme cap programa o actuació conjuntament amb els centres
d'atenció primària de l'Ib-salut per tal de donar suport a
l'educació sexual en els centres docents.

Palma, 27 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 2507/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a projectes
prioritaris a càrrec de l'1% cultural. (BOPIB núm. 80 d'1
d'abril del 2005).

-Restauració de l'edifici de La Llonja de Palma de Mallorca.
-Intervenció a la necròpolis del Puig dels Molins.
-Pla director per al consorci del Museu Militar de Menorca

i Patrimoni Històrica Militar del Port de Maó i Cala Sant
Esteve.

-Rehabilitació del Teatre Principal d'Inca.
-Restauració del Convent de Santa Clara.
-Restauració del Claustre de Sant Vicenç Ferrer de Manacor.
-Restauració del baluard del Castell de Sant Carles de

Palma.
-Construcció d'un auditori a Menorca.
-Rehabilitació del Casal Balaguer.
-Rehabilitació del Claustre de Sant Bonaventura

(Llucmajor).
-Continuació del Pla de Catedrals.
-Voreres urbanes. Menorca.
-Reconstrucció de l torre de vigilància de Llatzaret. Maó

(Menorca).

Palma, 6 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 4111/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
reunions de la Comissió de zona relativa a l'absentisme
escolar. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del 2005).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4452/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a despesa econòmica
de l'estudi que està fent l'Associació Familiar de Balears als
centres d'Educació Secundària Obligatòria. (BOPIB núm. 89
de 3 de juny del 2005).

La despesa econòmica que ha originat a la Conselleria
d'Educació la realització de l'enquesta de l'Associació Familiar
de Balears, passada a l'alumnat d'entre 12 i 16 anys és de 0
euros.

La conselleria ha colAlaborat no econòmicament, sinó amb
la difusió i amb assessorament tècnic.

Palma, 10 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 4689/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
perforació per extracció d' aigua a la finca de Sa Fontassa.
(BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ha rebut una
solAlicitud d'investigació per a la cerca d'aigües termals a la
finca de Sa Fontassa. L'expedient està en tramitació i encara no
s'ha resolt.

Palma, 19 d'octubre del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 4921/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a obres
d'ampliació del colAlegi Cas Serres (II). (BOPIB núm. 91 de 17
de juny del 2005).

Es realitzarà una ampliació del porxo del centre, així com la
construcció d'una nova aula de primària, i dues sales destinades
a usos diversos. Són de destacar les  obres que s'hi realitzaran
per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, amb la
construcció de rampes i la instalAlació d'un ascensor.

Palma, 27 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 4925/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a obres
d'ampliació del colAlegi Can Misses (I). (BOPIB núm. 91 de 17
de juny del 2005).

Aquestes obres no són d'ampliació, sinó obres de millora i
reforma, les quals han estat iniciades dins l'estiu del corrent any
2005; concretament s'emeté una ordre de treball en data 25 de
juliol del 2005, i de 19 d'agost del mateix any.

Palma, 27 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 4928/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a obres
d'ampliació del colAlegi Poeta Villangómez (II). (BOPIB núm.
91 de 17 de juny del 2005).

Es preveu ampliar el centre amb aules d'educació infantil per
adaptar-lo a les necessitats existents.

Palma, 27 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 4929/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a obres
d'ampliació del colAlegi Vara de Rey (I). (BOPIB núm. 91 de 17
de juny del 2005).

En relació a aquest particular, existeix una previsió que les
esmentades obres s'iniciïn dins l'any 2006.

Palma, 27 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 5164/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
modificacions del pressupost 2005. (BOPIB núm. 94 d'1 de
juliol del 2005).

A la partida 13101. 421A01.22109.00 no hi ha hagut cap
modificació.

Palma, 6 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 5237/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a ColAlegi
Públic Gaspar Sabater d'Elm Palmanyola (I). (BOPIB núm. 96
de 15 de juliol del 2005).

Les obres d'ampliació del ColAlegi Públic Gaspar Sabater
han començat el mes de setembre del 2005.

Palma, 6 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 5238/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a ColAlegi
Públic Gaspar Sabater d'Elm de Palmanyola (II). (BOPIB
núm. 96 de 15 de juliol del 2005).

El termini previst d'execució a la licitació de les obres
d'ampliació de les obres d'ampliació del ColAlegi Públic Gaspar
Sabater és de 12 mesos. I el termini d'execució de l'objecte del
contracte és de 10 mesos.

Palma, 10 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AI)
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A la Pregunta RGE núm. 5239/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a ColAlegi
Públic Gaspar Sabater d'Elm Palmanyola (III). (BOPIB núm.
96 de 15 de juliol del 2005).

El projecte tracta de l'ampliació amb un nou edifici de 6
unitats d'educació primària, per adaptar el centre a un CP de
(3+6) unitats amb un pressupost d'1.674.585,31 euros.

Palma, 10 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 5242/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a adhesió del
Govern als plans del Ministeri d'Educació sobre atenció
educativa preferent. (BOPIB núm. 96 de 15 de juliol del 2005).

Sí, tenim intenció d'adherir-nos als abans esmentats plans i
programes del Ministeri d'Educació. A dia d'avui s'han triat els
centres on es duran a terme els programes. Els termes en què es
farà l'adhesió són els que estableix el mateix ministeri
d'Educació i Ciència, els quals poden comprovar a la proposta
de conveni i d'addenda que s'adjunta a la pregunta parlamentària
5243/05:

- Programa d'acompanyament escolar a vuit centres
d'educació primària i a tres IES.

- Programa de suport a centres de secundària i a tres IES.

A dia d'avui estam pendents del Ministeri d'Educació i
Ciència per tal de signar el conveni corresponent.

Programa d'acompanyament escolar a primària i
secundària: Adreçat a centres d'educació primària PÚBLICS
que tenguin una proporció significativa d'alumnat en
desavantatge des del punt de vista educatiu (famílies de baix
nivell social i cultural, minories ètniques, immigrants...)

Objectius:
- Potenciar l'aprenentatge i el rendiment escolar d'aquest

alumnat mitjançant hàbits d'organització i constància a la feina,
el desenvolupament de tècniques d'estudi i millores en l'habilitat
de lectura.

- Millorar la integració social de l'alumne.
- Facilitar la transició dels centres de primària als instituts.

Desenvolupament: Assistiran al centre, almanco, dos
horabaixes setmanals (2 hores cada horabaixa) com a mínim
(horari extraescolar).

Modalitats possibles:
- Modalitat A: L'alumnat més major i més experimentat

ajudarà l'alumnat de primària amb més dificultats en les seves
tasques escolars. Hi haurà també monitors acompanyants
(contractats pel centre i no necessàriament mestres) i un
professor/a coordinador del programa.

- Modalitat B: Professors del mateix centre faran el suport
a l'alumnat contribuint així a donar suport als aprenentatges
instrumentals i als continguts no assolits per l'alumne. Un
d'aquests professors serà el responsable del programa.

Pla de suport a centres de secundària a zones d'atenció
educativa preferent (ed. compensatòria): Adreçat a IES.

Objectiu: Millorar els resultats dels centres mitjançant un
conjunt d'actuacions que contribueixin a la millora de la
quantitat i qualitat d'aprenentatges. S'impliquen centres, famílies
i entorn.

Programes que es proposen:
1. Programes d'atenció directa a l'alumnat:

- Transició de l'educació primària a la secundària.
- Desenvolupament de les capacitats.
- Suport educatiu.
- Biblioteques escolars.
- Convivència escolar.

2. Programes d'intervenció amb les famílies:
- ColAlaboració entre les famílies dels alumnes i el centre

educatiu.
- Mediadors socioeducatius.

3. Programes d'intervenció a l'entorn:
- Acompanyament acadèmic.
- Activitats extraescolars.
- Absentisme escolar.

La comunitat autònoma ha de proposar els centres que hi
poden participar, confinançar el programa (50%) i designar un
responsable de l'administració que farà el suport directe als
centres i colAlaborarà amb ells. També farà el seguiment i
avaluarà els resultats.

El MEC ha de cofinançar el programa (50%) i colAlaborar
amb les distintes comunitats autònomes per tal de fer el
seguiment i l'avaluació del programa.

Palma, 28 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 5296/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
solAlicitud de subvenció de l'Ajuntament de Binissalem. (BOPIB
núm. 96 de 15 de juliol del 2005).

L'Ajuntament de Binissalem ha presentat, d'acord amb la
Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 16 de maig
del 2005, mitjançant la qual es convoquen ajudes destinades als
ajuntaments de les Illes Balears per a la creació, ampliació o
millora d'una xarxa pública de centres educatius adreçats als
infants de 0-3 anys, per a l'any 2005, BOIB núm. 79, de 24 de
maig del 2005, un projecte.

Palma, 10 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 5533/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
acords dels ajuntaments (I). (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del
2005).
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La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears en aquests moments no té previst signar cap protocol
d'absentisme amb cap ajuntament.

Palma, 27 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 5563/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a assignatures
en xarxa. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

El curs 2004/05 es varen posar en marxa dues matèries
noves en xarxa:

-Ampliació de matemàtiques de batxillerat (Ordre del
conseller d'Educació i Cultura, de dia 10 de juny de 2004, per la
qual es regula la impartició de la matèria optativa Ampliació de
matemàtiques del batxillerat, mitjançant l'ús d'instruments
telemàtics als instituts d'educació secundària de les Illes
Balears, BOIB núm. 87, de 22 de juny de 2004).

-Història i Cultura de les Illes Balears del batxillerat (Ordre
del conseller d'Educació i Cultura, de dia 10 de juny de 2004,
per la qual es regula la impartició de la matèria optativa Història
i Cultura de les Illes Balears del batxillerat mitjançant l'ús
d'instruments telemàtics als instituts d'educació secundària de
les Illes Balears, BOIB núm. 87, de 22 de juny de 2004).

Durant el curs 2005/06 es mantindrà l'oferta d'aquestes dues
matèries i se seguirà oferint la matèria de Literatura Universal
en Xarxa, que també es va mantenir el curs 2004/05 (aquesta
matèria es va iniciar al llarg del curs 2002/03).

Palma, 10 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 5613/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
atenció educativa preferent. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol
del 2005).

Sí, tenim intenció d'adherir-nos als abans esmentats plans i
programes del Ministeri d'Educació. A dia d'avui s'han triat els
centres on es duran a terme els programes. Els termes en què es
farà l'adhesió són els que estableix el mateix ministeri
d'Educació i Ciència, els quals poden comprovar a la proposta
de conveni i d'addenda que s'adjunta a la pregunta parlamentària
5243/05:

- Programa d'acompanyament escolar a vuit centres
d'educació primària i a tres IES.

- Programa de suport a centres de secundària i a tres IES.

A dia d'avui estam pendents del Ministeri d'Educació i
Ciència per tal de signar el conveni corresponent.

Programa d'acompanyament escolar a primària i
secundària: Adreçat a centres d'educació primària PÚBLICS
que tenguin una proporció significativa d'alumnat en

desavantatge des del punt de vista educatiu (famílies de baix
nivell social i cultural, minories ètniques, immigrants...)

Objectius:
- Potenciar l'aprenentatge i el rendiment escolar d'aquest

alumnat mitjançant hàbits d'organització i constància a la feina,
el desenvolupament de tècniques d'estudi i millores en l'habilitat
de lectura.

- Millorar la integració social de l'alumne.
- Facilitar la transició dels centres de primària als instituts.

Desenvolupament: Assistiran al centre, almanco, dos
horabaixes setmanals (2 hores cada horabaixa) com a mínim
(horari extraescolar).

Modalitats possibles:
- Modalitat A: L'alumnat més major i més experimentat

ajudarà l'alumnat de primària amb més dificultats en les seves
tasques escolars. Hi haurà també monitors acompanyants
(contractats pel centre i no necessàriament mestres) i un
professor/a coordinador del programa.

- Modalitat B: Professors del mateix centre faran el suport
a l'alumnat contribuint així a donar suport als aprenentatges
instrumentals i als continguts no assolits per l'alumne. Un
d'aquests professors serà el responsable del programa.

Pla de suport a centres de secundària a zones d'atenció
educativa preferent (ed. compensatòria): Adreçat a IES.

Objectiu: Millorar els resultats dels centres mitjançant un
conjunt d'actuacions que contribueixin a la millora de la
quantitat i qualitat d'aprenentatges. S'impliquen centres, famílies
i entorn.

Programes que es proposen:
1. Programes d'atenció directa a l'alumnat:

- Transició de l'educació primària a la secundària.
- Desenvolupament de les capacitats.
- Suport educatiu.
- Biblioteques escolars.
- Convivència escolar.

2. Programes d'intervenció amb les famílies:
- ColAlaboració entre les famílies dels alumnes i el centre

educatiu.
- Mediadors socioeducatius.

3. Programes d'intervenció a l'entorn:
- Acompanyament acadèmic.
- Activitats extraescolars.
- Absentisme escolar.

La comunitat autònoma ha de proposar els centres que hi
poden participar, confinançar el programa (50%) i designar un
responsable de l'administració que farà el suport directe als
centres i colAlaborarà amb ells. També farà el seguiment i
avaluarà els resultats.

El MEC ha de cofinançar el programa (50%) i colAlaborar
amb les distintes comunitats autònomes per tal de fer el
seguiment i l'avaluació del programa.

Palma, 28 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 5824/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
aportació de la comunitat autònoma per a la construcció de
residències. (BOPIB núm. 100 de 9 de setembre del 2005).

L'aportació del Govern de les Illes Balears és de
39.114.662,88 euros. Aquesta aportació s'ha dedicat a l'execució
de l'objecte del conveni.

Palma, 25 d'octubre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 5825/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
fons aportats pel ministeri. (BOPIB núm. 100 de 9 de setembre
del 2005).

El ministeri no va aportar cap euro l'any 2003 per a la
construcció de residències per a discapacitats.

Palma, 25 d'octubre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 5828/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
protocols d'absentisme escolar. (BOPIB núm. 100 de 9 de
setembre del 2005).

La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears en aquests moments no té signat cap protocol
d'absentisme

Palma, 27 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 6219/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
subvencions per a instalAlacions juvenils municipals. (BOPIB
núm. 100 de 9 de setembre del 2005).

Relació de solAlicituds de subvenció d'aquesta línia que han
estat admeses, amb indicació de la quantitat demanada i
concedida: 

Entitat Atorgada

Ajuntament de Petra 2.369,35.
Ajuntament de Porreres    729,03.
Ajuntament d'Alcúdia 1.552,08.

Ajuntament de Lloret de V. 1.215,05.
Ajuntament de Sant Antoni de P. 1.093,55.
Ajuntament de Sineu 2.308,60.
Ajuntament de Maria de la Salut 2.916,13.
Ajuntament de Marratxí 2.117,00.
Entitat Local Menor de Palmanyola 2.430,11.
Ajuntament de Campanet 1.215,05.
Ajuntament de Santa Maria del Camí 2.673,12.
Ajuntament des Castell 1.944,09.
Ajuntament de Llucmajor 1.944,09.
Ajuntament de Mancor de la Vall 1.215,05.
Ajuntament de Santa Eugènia 2.794,62.
Ajuntament de Son Servera 2.430,11.
Ajuntament de Sa Pobla 2.916,13.
Ajuntament de Santanyí 1.200,00.
Ajuntament de Llubí 1.458,06.
Ajuntament des Migjorn    400,00.
Ajuntament de Ferreries 1.885,93.
Ajuntament de Maó 3.159,14.
Ajuntament de Vilafranca de B. 3.159,14.
Ajuntament de Puigpunyent    748,00.
Ajuntament de Ciutadella de M. 2.430,11.
Ajuntament d'Algaida 1.822,58.
Ajuntament de Santa Eulària 2.794,62.
Ajuntament d'Esporles    972,04.
Ajuntament d'Artà 2.916,13.
Ajuntament des Mercadal 1.458,06.
Ajuntament de Consell 1.701,07.

Palma, 11 d'octubre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 6227/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
promoció de la FP. (BOPIB núm. 100 de 9 de setembre del
2005).

Les xerrades informatives anomenades:

1. Trobades empresa-escola. Són jornades de reunió, per a
famílies, professionals, entre representants del món empresarial
(professionals i representants d'empresa), professorat i
representants del món educatiu. Amb aquestes jornades es
pretén crear un fòrum d'opinió i participació per apropar aquests
dos móns.

En aquest fòrum, per ser efectiu, hi participen tot tipus
d'empreses, tan aquelles que actualment colAlaboren amb l'FCT
com aquelles que encara no ho fan. Per això, necessitem la
participació de les associacions empresarials per poder convocar
al major nombre d'empreses.

Com a objectius d'aquest fòrum es pretenen els següents:

I. Difusió de l'oferta.
-Difusió de l'oferta formativa de la Conselleria d'Educació

i Cultura entre els empresaris i professionals:
Cicles formatius- grau mitjà i grau superior, proves lliures

i programes de garantia social.
Mòduls monogràfics- Possibilitat de formació mitjançant

aquesta modalitat d'ensenyament.
Proves d'accés a cicles (GM i GS).
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II. InstalAlacions.
-Donar a conèixer les instalAlacions dels centres educatius.

III. FCT.
Valoració tan per part de les empreses com dels centres

educatius de l'FCT. Propostes de millora.

IV. Formació professorat.
-Formació professorat: fomentar la formació del professorat

d'FP, a través de les mateixes empreses en dues vessants:
Mitjançant la participació als cursets que puguin organitzar

les empreses per als seus treballadors.
Mitjançant les estades a empreses.

V. SolAlicitud a les empreses.
-Detectar les necessitats formatives i els perfils professionals

més demandats pel mercat.
-Detectar les mancances quant als continguts que, avui dia,

s'imparteixen als centres educatius.

Trobades realitzades

Família professional: Imatge personal.
Data: 20 de novembre de 2003.
Lloc: IES Borja Moll.
Assistents: Unes 50 persones, entre professorat de tots els

centres de Mallorca que imparteixen aquesta família, empresaris
del sector, la directora general de Formació Professional, cap de
servei i tècnics de la direcció general. 

Família professional: Sanitària.
Data: 22 de gener de 2004.
Lloc: IES J.M. Llompart.
Assistents: Unes 50 persones, entre professorat de tots els

centres de Mallorca que imparteixen aquesta família, empresaris
del sector, la directora general de Formació Professional, cap de
servei i tècnics de la direcció general.

Família professional: Manteniment i serveis a producció.
Data: 18 de novembre de 2004.
Lloc: IES Politècnic (Palma).
Assistents: Unes 50 persones, entre professorat de tots els

centres de Mallorca que imparteixen aquesta família, empresaris
del sector, la directora general de Formació Professional, cap de
servei i tècnics de la direcció general.

Família professional: Manteniment de vehicles
autopropulsats.

Data: 2 de desembre de 2004.
Lloc: IES Pau Casasnovas (Inca).
Assistents: Unes 50 persones, entre professorat de tots els

centres de Mallorca que imparteixen aquesta família, empresaris
del sector, la directora general de Formació Professional, cap de
servei i tècnics de la direcció general.

Família professional: Activitats agràries.
Data: 24 de maig del 2005.
Lloc: IES Sa Pobla.
Assistents: Unes 50 persones, entre professorat de tots els

centres de Mallorca que imparteixen aquesta família, empresaris
del sector, la directora general de Formació Professional, cap de
servei i tècnics de la direcció general.

Trobades previstes per al curs 2005/2006

Família professional: Hoteleria.
Data: 2a quinzena del mes de novembre.
Lloc: IES Calvià.
Assistents: Unes 50 persones, entre professorat de tots els

centres de Mallorca que imparteixen aquesta família, empresaris
del sector, la directora general de Formació Professional, cap de
servei i tècnics de la direcció general.

Família professional: Turisme.
Data: 1a quinzena de desembre.
Lloc: IES Calvià.
Assistents: Unes 50 persones, entre professorat de tots els

centres de Mallorca que imparteixen aquesta família, empresaris
del sector, la directora general de Formació Professional, cap de
servei i tècnics de la direcció general.

Família professional: Comunicació, imatge i so.
Data: 1r trimestre de 2006.
Lloc: IES Juníper Serra (Palma)..
Assistents: Unes 50 persones, entre professorat de tots els

centres de Mallorca que imparteixen aquesta família, empresaris
del sector, la directora general de Formació Professional, cap de
servei i tècnics de la direcció general.

Família professional: Activitats marítimopesqueres.
Data: pendent.
Lloc: Escola Nàutica de Palma.
Assistents: Unes 50 persones, entre professorat de tots els

centres de Mallorca que imparteixen aquesta família, empresaris
del sector, la directora general de Formació Professional, cap de
servei i tècnics de la direcció general.

2. Altres activitats de promoció i difusió

Actuacions en els centres educatius
-Visites als centres (presentació del Servei d'Orientació de

la DGFP i de les xerrades informatives a l'alumnat d'ESO i
batxillerat).

-Visites als centres públics i privats concertats (presentació
de l'oferta formativa i de les novetats pel que fa a normativa).

-Informació i orientació a l'alumnat (presentació amb
presentació PPT).

-Informació al professorat (membres del DO, tutors...).
-Reunions d'assessorament amb els orientadors i membres

del DO.

3. Relació amb la UIB
-Participació en el Projecte d'Orientació i Transició a la

Universitat (POTU).
 
Palma, 10 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AT)

A les Preguntes RGE núm. 6240/05 a 6248/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relatives a preu
terrenys a expropiar "nou accés a l'Aeroport d'Eivissa" i
finques núm: 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 59 i 61. (BOPIB núm.
100 de 9 de setembre del 2005).

En contestació a les preguntes esmentades, vos comunic que
el criteri de valoració de les finques afectades per l'obra "nou
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accés a l'Aeroport d'Eivissa" s'ha establert d'acord amb el que
disposa la Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i
valoracions.

El preu del metre quadrat s'ha fixat per a totes les finques, en
les següents quantitats:

Sòl rústic/secà
Preu final de mutu acord: 8 euros m2

Preu dipòsit previ per a l'ocupació: 6 euros m2

Sòl urbà
Preu final de mutu acord: 150 euros m2

Preu dipòsit previ per a l'ocupació: 91 euros m2

Palma, 13 d'octubre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 6296/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a criteris
valoració plaça de logopeda de l'Institut Guillem Cifre de
Colonya de Pollença. (BOPIB núm. 100 de 9 de setembre del
2005).

L'esmentada plaça està ocupada en propietat per un
funcionari que actualment està en comissió de serveis a la
Conselleria d'Educació i Cultura; llavors es va cobrir pel curs
2005/2006 a l'acte presencial d'adjudicació de places que fa la
conselleria a l'Escola d'Hoteleria el mes d'agost. Els criteris de
valoració de selecció de candidats són els resultats dels aspirants
aprovats en les oposicions de l'any en curs en el cas de
professorat en expectativa de destí i la normativa vigent
d'adjudicació de places de professorat interí.

Palma, 10 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 6297/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a
procediment de dotació de la plaça de logopeda a l'institut
Guillem Cifre de Colonya de Pollença. (BOPIB núm. 100 de 9
de setembre del 2005).

El procediment seguit per a la dotació de la plaça de mestres
especialistes en audició i llenguatge ha estat el següent: una
comissió formada per representants de les direccions generals
d'Inspecció i Administració Educativa, Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat, Personal Docent i Planificació i
Centres educatius estudia les necessitats dels diferents centres
educatius de les Illes Balears. Aquesta comissió elabora una
proposta que es du a estudi a una altra comissió tècnica que
proposa les modificacions pertinents i valora els criteris. Una
vegada fetes les valoracions i modificacions pertinents s'aprova
a la mesa sectorial, a la qual hi ha representants de
l'administració i dels sindicats (STEI, FETE-UGE, Comissions
Obreres i AMPE). Finalment, mitjançant una resolució del
conseller, s'aproven i es publiquen les plantilles i la relació de
llocs de treball vacants del cos de mestres corresponents als
centres públics d'educació infantil i de primària, d'educació
especial, d'educació d'adults, de primer cicle d'educació

secundària obligatòria i dels equips d'atenció primerenca.
Concretament l'esmentada resolució fou publicada en el BOIB
núm. 36, de 03-03-2005.

ParalAlelament a aquest procediment es convoca el concurs
general de trasllats pel qual es cobreixen les places vacants;
aquest concurs es convoca de forma semblant cada any.

Palma, 26 de setembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 6298/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a raons
per la creació de la plaça de logopeda a l'institut Guillem Cifre
de Colonya de Pollença. (BOPIB núm. 100 de 9 de setembre
del 2005).

L'institut Guillem Cifre de Colonya rep pràcticament la
totalitat dels alumnes dels dos centres públics de Pollença, el CP
Joan Mas i el CP Miquel Costa i Llobera, i part dels alumnes
dels dos centres públics del port de Pollença i del colAlegi
concertat Montisión. A tots aquests centres hi ha alumnes amb
necessitats logopèdiques atesos per mestres especialistes en
audició i llenguatge. Per tant, per poder donar continuïtat a
aquest alumnat durant tota l'educació secundària, s'ha considerat
oportú crear aquesta plaça.

Actualment la professora d'audició i llenguatge de l'IES
Guillem Cifre de Colonya atén 14 alumnes. Hi ha altres
demandes que són avaluades per l'especialista.

Palma, 10 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 6368/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a dates d'inici i
finalització de diversos projectes. (BOPIB núm. 101 de 16 de
setembre del 2005).

-Projecte d'acabament del Moll de Ribera i condicionament
de l'espigó i de les explanades contigües en el port de Sant
Antoni de Portmany.

La redacció del projecte es va començar en el mes de
setembre de 2003  va finalitzar en el mateix mes.

L'obra va començar dia 25 de febrer de 2004 i va finalitzar
el dia 25 de febrer del 2005.

-Projecte i obra de passarelAles adossades al moll comercial
i dic en el port de Sant Antoni de Portmany.

La redacció del projecte es va començar en el mes de març
de 2004 i va finalitzar en el mateix mes.

L'obra va començar dia 18 de febrer del 2005 i va finalitzar
dia 19 de maig del 2005.
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-Projecte i obra d'una estació marítima a Sant Antoni de
Portmany.

La redacció del projecte es va començar el mes de juny del
2004 i va finalitzar el mateix mes.

L'obra va començar dia 20 de novembre de 2004 i va
finalitzar dia 26 de juliol del 2005.

-Nova caseta per a reparació de xarxes en el moll de pesca
del port de Sant Antoni de Portmany.

L'obra menor "nova caseta per a reparació de xarxes en el
moll de pesca del port de Sant Antoni de Portmany" es va
executar durant el mes de novembre de 2003.

Palma, 18 d'octubre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 6373/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a partida
pressupostària a la qual s'imputarà la despesa per a la
carretera PMV-812.2. (BOPIB núm. 101 de 16 de setembre del
2005).

En resposta a la pregunta esmenada, us comunic que en data
10 de maig de 2004, es va signar un conveni entre el Govern de
les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera de
desenvolupament del protocol general signat el 19 de març del
2005, per establir el marc general de les actuacions a realitzar
per ambdues institucions en matèria de carreteres i camins.
Mitjançant aquest conveni, el Govern de les Illes Balears
assumeix el finançament de la construcció de les
infraestructures viàries que, d'entre les contingudes a l'annex II
(variant d'Es Pujols PM-820-2 i condicionament de la PMV-
812.2 (Sant Rafel C-733) del protocol general, determini el
consell insular; per la qual cosa es destinarà la quantitat de
7.512.651,30 euros, distribuïts en 8 anualitats de 2004 a 2010,
a càrrec a la partida pressupostària 17201.513DO1.76100.30.

Palma, 25 d'octubre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 6378/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a apagada
elèctrica a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 101 de 16 de
setembre del 2005).

L'origen de la incidència s'ha identificat en un curtcircuit
produït a l'interruptor de 66 KV de la turbina de gas TG1 de la
central d'Eivissa.

Palma, 19 d'octubre del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 6705/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
extraccions de terra per a les obres d'autopistes. (BOPIB núm.
103 de 30 de setembre del 2005).

En relació a la pregunta esmentada, us comunic que la gestió
de préstecs per a terres de l'obra, es du a terme per les empreses
constructores, d'acord amb les previsions del seu mètode
constructiu.

Palma, 21 d'octubre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 6715/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a Llei
del transport urbà. (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del
2005).

En relació a la pregunta esmentada, us comunic que la Llei
del transport urbà està en fase d'elaboració.

Palma, 24 d'octubre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 6716/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a Llei
del transport urbà II. (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del
2005).

En relació a la pregunta esmentada, us comunic que no
consta que s'hagi anunciat en aquesta legislatura per part
d'aquest Govern cap proposta de Llei de transport urbà, no
obstant això, hem d'indicar que, sense previ avís com s'ha
assenyalat, s'està treballant en la redacció d'un text de llei de
transport urbà que serà plantejat als sectors implicats en breu
termini.

Palma, 24 d'octubre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 6717/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a Llei
del transport urbà III. (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del
2005).

En relació a la pregunta esmentada, us comunic que en el cas
del transport discrecional en vehicles de turisme (taxi), es
contempla la possibilitat de què els consells insulars d'Eivissa
i Formentera i de Menorca puguin atorgar llicències estacionals,
crear àrees territorials de prestació conjunta o establir un règim
específic per a determinats punts.
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Per als transports regulars, es regula el transport mini-trens
o trens turístics i s'estableixen els instruments d'ordenació del
transport urbà i de coordinació amb el transport interurbà,
mitjançant la constitució del Consorci Insular de Transport de
cada illa, per articular la cooperació econòmica, tècnica i
administrativa entre les administracions i ens públics, o privats
consorciats, l'elaboració de plans coordinats d'explotació per
evitar atendre demandes de transport substancialment idèntiques
i la fixació de criteris per a l'establiment d'aturades de serveis
interurbans a l'àmbit municipal.

Palma, 24 d'octubre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 6718/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a Llei
del taxi a les Illes Balears. (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre
del 2005).

En relació a la pregunta esmentada, us comunic que els
serveis de taxi quedaran regulats a la Llei del transport urbà de
viatgers de la comunitat autònoma, que contindrà una àmplia
normativa sobre el sector i de tal forma que permeti un posterior
desenvolupament reglamentari en funció de les realitats locals
i les característiques de la demanda.

Palma, 24 d'octubre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 6787/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
treballadors no diplomats en educació social. (BOPIB núm.
103 de 30 de setembre del 2005).

Les bases per a la contractació de categories laborals per a
la Fundació socioeducativa S'Estel varen ser establertes i
aprovades pel patronat de la fundació en reunió de dia 9
d'octubre del 2002, amb la presentació d'un informe sobre la
gestió de personal, essent la presidenta la Sra. Caro Blanco i la
diputada demanant la vicepresidenta. A l'esmentat acord
s'exigeix com a requisit qualitatiu imprescindible per a la
contractació d'aquests professionals que fossin diplomats o
llicenciats universitaris, valorant-se en la baremació de mèrits
amb major puntuació els candidats diplomats en educació social
i amb una menor puntuació els candidats amb altres
llicenciatures o diplomatures universitàries en la branca
d'intervenció social, i així s'ha vengut complint per l'actual
gerència. Contractats conformement a aquestes bases, ens vàrem
trobar amb 33 educadors fixos a 30 de juny del 2003. Amb
posterioritat i emprant els mateixos criteris i proporcions la
plantilla ha crescut fins als 44 educadors actuals, que es
desglossen per titulacions:

- Educadors socials i habilitats en educació social, 10.
- Branca social:

-Llicenciats en pedagogia, 11.
- Diplomats en treball social, 6.

- Diplomats en magisteri, 5.
- Llicenciats en psicologia, 10.

- Altres llicenciatures, 2.

A més a més s'ha de precisar que la legislació reguladora de
la responsabilitat penal dels menors és la Llei Orgànica 5/2000,
de 12 de gener, i el reglament que la desenvolupa està aprovat
pel Reial Decret 1774/2004, de 30 de juliol. Aquesta normativa,
que estableix totes les condicions i els requisits legals necessaris
per garantir la correcta execució de les mesures judicials
imposades als menors infractors, no estableix ni exigeix cap
mena de titulació, o de titulació concreta, als professionals que
presten els seus serveis dins l'àmbit de l'activitat socioeducativa
i en l'execució de les mesures judicials imposades als menors i
joves infractors. Aquesta activitat és precisament l'objecte
fundacional de la Fundació S'Estel, per la qual cosa en aquesta
matèria únicament està sotmesa als acords vàlidament adoptats
pel seu patronat.

Per tant, cal afirmar que actualment no existeix cap norma
vigent reguladora de la matèria de menors infractors de la Llei
penal que ordeni una concreta titulació per al personal que es
destini a l'execució de les mesures de les entitats públiques o les
entitats privades sense ànim de lucre amb què es conveniï
l'execució.

Palma, 2 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 6788/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
cost del programa de la Direcció General de Menors i Família.
(BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del 2005).

El cost total de la llar per al compliment de mesures de
convivència amb grup educatiu que gestiona la Fundació S'Estel
ha estat, fins al 31 d'agost del 2005, de 120.537,48 euros.

Palma, 2 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 6789/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
professionals del programa "Convivència amb famílies o grups
professionals". (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del 2005).

El pis per al compliment de mesures de convivència amb
grup educatiu està gestionat per la Fundació S'Estel. Cinc
professionals de la fundació tenen el seu lloc de feina a
l'esmentat programa: dos educadors socials, dos llicenciats en
psicologia i un diplomat en treball social.

Palma, 2 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
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Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 6790/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
joves atesos al programa "Convivència amb família o grup".
(BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del 2005).

El nombre de menors que han complert mesura al pis de
convivència al llarg del 2005, fins al 31 d'agost, ha estat de 5.

Palma, 2 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 6802/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a abandó
escolar. (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del 2005).

La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears, tal i com ha quedat reflectit a la pregunta parlamentària
núm. 5827/05, on la diputada Sra. Aina Rado i Ferrando, del
mateix grup parlamentari Socialista solAlicitava textualment:
"Quin és el nombre d'alumnes absentistes, desglossats per
centres, durant el curs 2004-2005?", a partir de la informació del
nombre d'alumnat absentista enviada pels distints centres
educatius de les Illes Balears ha fet la interpretació que s'adjunta
a aquesta pregunta parlamentària; és a dir, ha classificat els
centres segons siguin aquests públics o concertats, de primària
o de secundària, de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera. Aquestes dades serviran de base per tal de fer  una
valoració i intentar cercar altres vies d'actuacions respecte a
l'abandonament escolar.

Hem de deixar constància que:

1. Aquesta informació es va solAlicitar a tots els centres
educatius de les Illes Balears i a la pregunta parlamentària núm.
5827/05 queda especificat quins són els centres educatius que
contestaren.

2. A partir dels centres que enviaren aquesta informació s'ha fet
la distribució d'incidència d'absentisme per illes, tant de centres
concertats com de centres privats, d'educació primària i
d'educació secundària. Aquesta distribució d'incidència
d'absentisme per illes s'adjunta a aquesta pregunta
parlamentària: vostès mateixos podran també treure les seves
pròpies valoracions. A la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears, en acabar el curs escolar 2002-
2003, no es trobaren dades ni valoracions respecte a aquesta
temàtica; per tant és perfectament lògic que demostrin l'interès
que demostren i vulguin també fer les seves pròpies
interpretacions, doncs sempre s'han fonamentat en estudis
d'altres organismes i institucions!

Per tant, a partir d'aquestes dades fruit de la informació dels
nostres propis centres (encara que, insistesc, no de tots els
centres educatius) es farà una valoració més real de la situació
actual.

De totes formes vostès saben perfectament que:

1. Les causes que poden provocar absentisme escolar no són
únicament educatives; poden ser:

- Socials: un entorn desfavorit, de risc o de conflicte social.
- Familiars: problemes associats a relacions/situacions de

conflictes en la família (precarietat econòmica, d'habitatge,
toxicomanies...)

- Individuals: baixa autoestima, trastorns psicològics i/o
psiquiàtrics, trastorns de conducta...

- Escolars: manca de motivació de l'alumnat, relacions
difícils entre escola i família...

- Altres: raons de gènere, culturals...

2. La Constitució Espanyola, a l'article 27, reconeix el dret a
l'educació: "L'ensenyança bàsica és obligatòria i gratuïta".

3. Per tal d'abordar aquesta problemàtica és imprescindible una
intervenció coordinada de les distintes institucions implicades,
com vostès saben molt bé A partir de l'article 27 abans
esmentat, es considera que les institucions públiques són les
responsables i les que han de garantir el dret a l'educació,
Aquesta intervenció no serà eficaç i no s'aconseguirà, encara
que sigui molt, però molt, difícil que no hi hagi absentisme
escolar en una societat com la nostra, si no existeix una bona
coordinació entre totes les institucions implicades a garantir el
dret a l'educació.

4. D'aquesta forma queda així perfectament demostrat que la
Conselleria d'Educació i Cultura no és l'única responsable de
l'absentisme escolar, així com la seva prevenció (encara que sí
és cert que té un paper molt important i que considera
imprescindible fer actuacions de caire preventiu, i com més petit
sigui l'alumnat, millor). Per tant, des d'aquesta pregunta
parlamentària ens demanam, per exemple, en què o com
colAlaborarà el Ministeri d'Educació i Ciència, per exemple, a la
nostra comunitat autònoma per tal de prevenir i/o abordar la
problemàtica de l'abandonament escolar.

Molt modestament ens posam, doncs, a la seva disposició
per tal de poder dur endavant tant aquestes mesures de
prevenció com altres mesures relatives a l'abordatge de
l'abandonament escolar, que estam ben segurs que ens
preocupen a tots.

Palma, 31 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

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

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 6895/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a associació
"Acción Familiar". (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre  del 2005).

Consultada la base de dades de creditors del sistema
d'informació comptable de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, no hi consta com a preceptor l'Associació Acción
Familiar i per tant, no s'ha pogut tramitar cap pagament al seu
favor.
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Palma, 24 d'octubre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 6897/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a centres que
s'han acollit als plans de suport del Ministeri d'Educació.
(BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del 2005).

Tal com vostès hauran pogut comprovar a les preguntes
parlamentàries números 5242/05 i 5243/05, on se solAlicita la
proposta de conveni  i d'addenda dels plans abans esmentats, el
Ministeri d'Educació i Ciència deixa total llibertat a la
comunitat autònoma per triar els centres que hi podran
participar, sense imposar ni tan sols suggerir cap criteri de
selecció: únicament que els centres participants compleixin
l'objectiu dels programes.

Donat que a la nostra comunitat autònoma només ens han
donat la possibilitat que hi puguin participar vuit centre de
primària i tres IES en el programa d'acompanyament i tres IES
en el programa de suport, s'ha decidit implantar els programes
aquest curs 2005-2006 de forma experimental a una zona, en
aquest cas Calvià.

Per què Calvià?

En primer lloc s'ha d'assenyalar que el MEC, en principi,
pensava que el programa s'implantàs a una zona d'atenció
preferent; després donà la possibilitat que s'implantàs sense
especificar cap condició al respecte, per tant donant la màxima
llibertat a les distintes comunitats autònomes.

ÉS molt important, encara que no es contempli al conveni,
que els centres que participen a primària hi participin també a
secundària. Per tant, com es reparteixen vuit centres d'educació
primària i tres IES a una comunitat autònoma com la nostra, on
hi ha 208 centres públics d'educació primària i 63 IES repartits
entre les distintes illes?

Seleccionar el criteri i, per tant, la zona no és fàcil. Per tant,
donat el reduït nombre de centres que hi participaran en principi
en aquesta comunitat autònoma (no és aquest el cas d'Andalusia,
on, de primària, per exemple, hi participen devers 80 centres),
s'ha seguit la idea inicialment prevista pel mateix MEC: una
zona d'atenció preferent. A aquesta zona d'atenció preferent es
treballarà de forma experimental per tal de fer, a final de curs,
una valoració, cuidant especialment el pas de primària a
secundària.

Palma, 31 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 6939/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a creixement del
deute a les Illes Balears. (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del
2005).

A l'any 2004, les tres comunitats que més augmentaren el
seu endeutament foren Castella-La Manxa (31%), València
(17,1%) i Catalunya (12%).

Les dades relatives al 2005 no es poden mesurar fins a la
data de tancament de l'any, atès que les previsions de
l'endeutament pendent de concertar pel conjunt de comunitats
supera els 2.500 milions d'euros. El possible augment de
l'endeutament enmig de l'exercici es deu a circumstàncies
transitòries de tresoreria derivades de l'incompliment dels
compromisos de l'Estat d'aportacions, principalment, envers les
infraestructures i la sanitat de les Illes Balears. 

Palma, 24 d'octubre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 6941/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a preu de
l'habitatge a les Illes. (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del
2005).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 6943/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a xarxes ilAlegals
per a aus I. (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del 2005).

La Conselleria de Medi Ambient ha permès a tres
explotacions agràries l'ús de xarxes verticals o japoneses, amb
caràcter temporal, per a la captura d'aus perjudicials a
determinats cultius, en aplicació de les excepcions previstes en
l'article 9 de la Directiva 70/409 CEE, del Consell, de 2 d'abril
de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres. En
aquest sentit, no es pot considerar adient la formulació de la
pregunta, ja que un cop les xarxes han estat objecte
d'autorització administrativa, estesa d'acord amb un
procediment regulat per la pròpia Unió Europea, el seu ús és
perfectament legal, i no està prohibit per la UE.

Altrament, convé assenyalar que aquest tipus
d'autoritzacions excepcionals s'han vengut expedint des de l'any
1997, sense interrupció, en les casos tècnicament justificats i
sempre en base a l'excepció prevista a la Directiva; i també que
en els darrers dos anys s'han portat a terme projectes
experimentals de captura incruenta i desplaçament de les aus a
càrrec de personal tècnicament qualificat, durant les setmanes
de major incidència del problema, per reduir al màxim possible
els animals sacrificats amb l'objectiu de protegir els conreus,
procediment que ha permès evitar el sacrifici de més de 3.000
aus.

Palma, 19 d'octubre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.
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Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 6944/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a xarxes ilAlegals
per a aus II. (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del 2005).

No ha existit, en termes estrictes i com queda raonat a la
resposta de la pregunta 6943, cap pràctica ilAlegal, ja que s'ha
concedit autorització excepcional per a l'ús de xarxes verticals,
seguint els procediments establerts a la normativa europea.

Les diverses inspeccions efectuades pels agents de medi
ambient que han documentat els resultats d'aquestes i la
informació aportada per les empreses autoritzades, no inclouen
la captura de cap espècie inclosa en cap de les categories
d'amenaça del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Igualment, cap espècie amenaçada figura en la relació de les aus
capturades en aquestes explotacions i que han estat objecte de
desplaçament per disminuir els danys a la producció agrícola. 

Palma, 19 d'octubre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 6945/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a torre del
Ministeri de Defensa a Es Mercadal. (BOPIB núm. 104 de 7
d'octubre del 2005).

El Consell Insular de Menorca no va exercir el dret de
tempteig que tenia amb caràcter principal, la comunitat
autònoma de les Illes Balears tampoc no va optar a l'esmentat
dret de tempteig amb caràcter subsidiari, i l'immoble que
pertanyia a la Gerència d'Infraestructures i Equipament de la
Defensa va ser adquirit pel Bisbat de Menorca, promotor de
l'esmentada venda.

Palma, 28 d'octubre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 7261/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a augment
d'impostos. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

No, el Govern de les Illes Balears no pensa aplicar en
l'exercici 2006 aquest anomenat "cèntim sanitari".

Palma, 25 d'octubre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 7263/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a Hipoteca Jove.
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

En resposta a la pregunta esmentada, us comunic que en data
3 d'octubre del 2005 es va formalitzar conveni de colAlaboració
amb les entitats La Caixa d'Estalvis de Pensions de Barcelona
i Sa Nostra de Balears per dur a terme el servei d'Hipoteca Jove
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com les dues
entitats financeres amb major implantació a la nostra comunitat
autònoma.

Actualment s'estan mantenint converses amb altres entitats
financeres que han manifestat el seu interès a formalitzar el citat
conveni de colAlaboració.

Palma, 2 de novembre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 7327/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a estudi
de necessitats de l'Arxiu del Regne de Mallorca. (BOPIB núm.
106 de 21 d'octubre del 2005).

S'està treballant en la redacció de l'estudi de necessitats per
part de la direcció i els tècnics de l'Arxiu del Regne de Mallorca
i els tècnics de la Direcció General de Cultura.

Palma, 27 d'octubre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 8469/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora
general d'IB3.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
16 de novembre del 2005, admeté a tràmit l'escrit de referència,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, que solAlicita la
compareixença urgent de la directora general d'IB3 davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'informar sobre les
línies generals del pressupost de l'ens públic de Radiotelevisió
IB3.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
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Retirada de la Proposició no de llei davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals RGE núm. 5390/05. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
16 de novembre del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
8168/05, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i acceptà la retirada de la proposició no de llei de
referència, relativa a seguretat a les platges (BOPIB núm. 98, de
29 de juliol d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió no permanent de Salut RGE núm. 7302/05
a 7307/05. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
16 de novembre del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
8192/05, presentat per la diputada Hble. Sra. Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i acceptà la retirada de les preguntes de referència,
relatives a acords entre les farmàcies i GESMA (BOPIB núm.
106, de 21 d'octubre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.

7626/05. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
16 de novembre del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
8245/05, presentat pel Govern de les Illes Balears, i acceptà la
retirada de la solAlicitud de compareixença de referència, de la
consellera d'Immigració i Cooperació per tal d'informar sobre
la política general de la seva conselleria (BOPIB núm. 108, de
28 d'octubre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Substitució a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

La Mesa del Parlament de les ILles Balears, en sessió de dia
16 de novembre del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
8169/05, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i es donà per
assabentada que el diputat Hble. Sr. Francesc Molina i Fresneda
substituirà el diputat Hble. Sr. Joan Huguet i Rotger a la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 110.

- Pàg. 4283 i 4321. SolAlicituds de compareixença.

A causa d'un error material de transcripció, l'ordre relativa
a la solAlicitud de compareixença RGE núm. 8025/05, ha de
considerar-se no publicada.
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