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CX) RGE núm. 9734/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (IX).
4444
CY) RGE núm. 9735/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (X).
4444
CZ) RGE núm. 9736/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XI).
4444
DA) RGE núm. 9737/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XII).
4444
DB) RGE núm. 9739/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XIV).
4444
DC) RGE núm. 9740/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XV).
4445
DD) RGE núm. 9741/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XVI).
4445
DE) RGE núm. 9742/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XVII).
4445
DF) RGE núm. 9743/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XVIII).
4445
DG) RGE núm. 9744/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XIX).
4445
DH) RGE núm. 9745/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XX).
4445
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DI) RGE núm. 9746/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels contractes
d'assistència tècnica (XXI).
4445
DJ) RGE núm. 9747/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels contractes
d'assistència tècnica (XXII).
4446
DK) RGE núm. 9748/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXIII).
4446
DL) RGE núm. 9749/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXIV).
4446
DM) RGE núm. 9750/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXV).
4446
DN) RGE núm. 9752/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXVII).
4446
DO) RGE núm. 9753/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXVIII).
4446
DP) RGE núm. 9754/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXIX).
4446
DQ) RGE núm. 9755/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXX).
4446
DR) RGE núm. 9756/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXI).
4447
DS) RGE núm. 9757/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXII).
4447
DT) RGE núm. 9758/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXIII).
4447
DU) RGE núm. 9759/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXIV).
4447
DV) RGE núm. 9760/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXV).
4447
DX) RGE núm. 9761/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXVI).
4447
DY) RGE núm. 9762/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXVII).
4447
DZ) RGE núm. 9763/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXVIII).
4448
EA) RGE núm. 9764/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXIX).
4448
EB) RGE núm. 9765/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions al
Fòrum Illes Balears.
4448
EC) RGE núm. 9766/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a presentació
de projectes del Govern.
4448
ED) RGE núm. 9767/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a festival
de música antiga "Speculum Musicale".
4448
EE) RGE núm. 9768/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a XI
Simpòsium i Jornades Internacionals de l'orgue històric de les Illes Balears.
4448
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EF) RGE núm. 9769/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució
del pressupost del 0,7% de cooperació.
4448
EG) RGE núm. 9770/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pavelló
esportiu de Marratxí.
4449
EH) RGE núm. 9771/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temporada
de ballet a Mallorca 2005.
4449

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 8611/05, del Grup Parlamentari Popular relativa a construcció de la segona fase del Conservatori de Música de les Illes
Balears.
4449

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 8608/05, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora general d'IB3.
4450
B) RGE núm. 9610/05, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.
4450
C) RGE núm. 9611/05, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.
4450

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6922/05 a 6927/05.

4450

4. INFORMACIONS
A) Nomenament de personal eventual.

4450

5. CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 102.

4451
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Ordre de Publicació

1. PLE DEL PARLAMENT
1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de novembre del 2005, rebutjà les esmenes a la totalitat de
devolució RGE núm. 8354/05, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, 8193/05, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista i 8460/05, del Grup Parlamentari
Socialista al Projecte de llei RGE núm 7747/05, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2006. (BOPIB núm. 107 de 27 d'octubre del 2005).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 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 22
de novembre del 2005, rebutjà les esmenes a la totalitat de
devolució RGE núm. 8353/05, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, 8194/05, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista i 8461/05, del Grup Parlamentari
Socialista al Projecte de llei RGE núm 7748/05, de mesures
tributàries i administratives. (BOPIB núm. 107 de 27 d'octubre
del 2005).

A)
Aprovació de les quanties globals del pressupost de la
comunitat autònoma i de les seves entitats autònomes, de les
entitats de dret públic, de les societats anònimes públiques, de
l'Institut Balear de la Salut i de l'ens públic Gestió Sanitària de
Mallorca.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de novembre del 2005, aprovà les quanties globals següents:
- Quantia global del pressupost de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i de les seves entitats autònomes per a l'exercici del
2006, els estats de despeses i d'ingressos de les quals s'eleven a
2.713.974.461,09 euros, per 30 vots a favor, 25 en contra i cap
abstenció.
- Quantia global de les entitats de dret públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'exercici del 2006, els estats
de despeses i d'ingressos de les quals s'eleven a 470.337.638,30
euros, per 31 vots a favor, 25 en contra i cap abstenció.
- Quantia global de les societats anònimes públiques de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'exercici del
2006, els estats de despeses i d'ingressos de les quals s'eleven a
101.531.262,55 euros, per 31 vots a favor, 25 en contra i cap
abstenció.
- Quantia global de l'Institut Balear de la Salut per a l'exercici
del 2006, els estats de despeses i d'ingressos del qual s'eleven a
1.004.687.418 euros, per 31 vots a favor, 25 en contra i cap
abstenció.
- Quantia global de l'ens públic Gestió Sanitària de Mallorca per
a l'exercici del 2006, els estats de despeses i d'ingressos del qual
s'eleven a 36.648.948 euros, per 31 vots a favor, 25 en contra i
cap abstenció.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació
B)
Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
en relació amb la utilització de l'aeroport de Palma per a
suposades activitats ilAlícites de l'administració dels Estats
Units d'Amèrica.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de novembre del 2005, el Molt Honorable Sr. President
sotmeté a la consideració de la cambra la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
en relació amb la utilització de l'aeroport de Palma per a
suposades activitats ilAlícites de l'administració dels
Estats Units d'Amèrica

BOPIB núm. 113 - 2 de desembre del 2005
"Des de fa temps els mitjans de comunicació vénen
denunciant la possible utilització de l’Aeroport de Palma com
a base d’operacions de trasllat de persones detingudes
ilAlegalment i torturades. Aquests fets, si es confirmaven,
suposarien una vulneració flagrant dels drets humans més
elementals. L’escàndol ha adquirit dimensions a nivell mundial,
la premsa nord-americana se n’ha fet ressò, alguns països de la
Unió Europea, com ara Itàlia, Suècia i Alemanya han obert
investigacions al respecte.
Davant d’aquests fets el Parlament de les Illes Balears
declara la necessitat que s’investigui la veracitat d’aquestes
notícies i en el cas que es confirmin, recomana que s’adoptin les
mesures oportunes perquè fets d’aquestes característiques no es
puguin produir usant els aeroports de l’Estat espanyol per a
aquestes pràctiques.
A la seu del Parlament, a 22 de novembre de 2005."
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre del 2005, debaté
la Pregunta RGE núm. 6959/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Son Dureta (III). (BOPIB núm. 104 de
7 d'octubre del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre del 2005, debaté
la Pregunta RGE núm. 6957/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Son Dureta (I). (BOPIB núm. 104 de 7
d'octubre del 2005).

D)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre del 2005, debaté
la Pregunta RGE núm. 6960/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Son Dureta (IV). (BOPIB núm. 104 de
7 d'octubre del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre del 2005, debaté
la Pregunta RGE núm. 6958/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Son Dureta (II). (BOPIB núm. 104 de 7
d'octubre del 2005).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 de novembre del 2005, debaté la Pregunta
RGE núm. 3986/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a centre de tecnificació esportiva de
Calvià. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig 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 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 de novembre del 2005, debaté la Pregunta
RGE núm. 9404/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal
i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius
dels viatges a la Xina. (BOPIB núm. 91 de 17 de juny del 2005).

directes obtinguts pels acompanyants als viatges a la Xina.
(BOPIB núm. 91 de 17 de juny 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 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
J)

Ordre de Publicació
G)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 de novembre del 2005, debaté la Pregunta
RGE núm. 9407/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal
i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultat
de les reunions mantingudes amb representants de la Xina.
(BOPIB núm. 91 de 17 de juny del 2005).

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre del 2005, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 8843/04 a 8856/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a factures de les distintes
conselleries del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 69 de
14 de gener del 2005).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.

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 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
Ordre de Publicació

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

H)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 de novembre del 2005, debaté conjuntament
les Preguntes RGE núm. 9408/05 i 9409/05, de l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a acompanyants als viatges a la Xina i a
objectius d'aquests acompanyants. (BOPIB núm. 91 de 17 de
juny del 2005).
Les 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 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 de novembre del 2005, debaté la Pregunta
RGE núm. 9410/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal
i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beneficis

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre del 2005, rebutjà
les Proposicions no de llei RGE núm. 6460/05, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a estació
provisional del tren i RGE núm. 6743/05, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a millores a l'estació
provisional del tren, que foren debatudes conjuntament (BOPIB
núm. 102 i 103, de 23 i 30 de setembre del 2005,
respectivament).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre del 2005, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 7273/05, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a servei de tren
+ bus a la comarca de Llevant. (BOPIB núm. 106, de 21
d'octubre del 2005).

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre la contractació per part de l'IBANAT de la Sra. Blanca
Iglesias de la Iglesia. (RGE núm. 4770/05).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre
del 2005, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Medi Ambient qui, acompanyat pel secretari general, per la
directora general de Biodiversitat, pel secretari de l'IBANAT i
per la cap de Comunicació, informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 4911/05.
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de novembre del 2005, fou retirada
la pregunta de referència, presentada per la diputada Hble. Sra.
Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a beneficis obtinguts dels contactes als viatges a la
Xina, publicada al BOPIB núm. 91 de 17 de juny d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2005.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de novembre del 2005, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 8610/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei de mediació familiar.
Palma, a 30 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 125 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició de llei següent.
LLEI DE MEDIACIÓ FAMILIAR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La família constitueix el nucli fonamental de
desenvolupament de les persones i és també el centre de
problemàtiques diverses, entre les quals destaquen els conflictes
familiars. La mediació familiar es presenta com un instrument
que possibilita la conciliació de manera amistosa en els
conflictes que puguin sorgir al si de la família per preservar-ne
l’estabilitat.
L’activitat mediadora encara no compta, certament, amb
tradició en l’ordenament jurídic espanyol, però ja s’ha revelat
com un mecanisme eficaç per solucionar extrajudicialment
conflictes en les relacions de parella, paternofilials i, en general,
en discòrdies familiars i en relacions de convivència.
En la segona meitat de la dècada dels 70 del segle passat, es
va iniciar la tècnica de la mediació per conciliar conflictes
familiars als Estats Units, i posteriorment a Europa.
És en aquest context on hem de referir-nos forçosament a la
Recomanació R (98)1 del Comitè de Ministres als estats
membres sobre la mediació familiar, aprovada el 21 de gener de
1998, que encarrega als governs dels estats membres: "I)
Instituir o promoure la mediació familiar o, si no, reforçar la
mediació familiar existent. II) Adoptar o reforçar totes les
mesures que considerin necessàries per assegurar la posada en
marxa dels principis següents per a la promoció i la utilització
de la mediació familiar com mitjà apropiat de resolució dels
conflictes familiars". Aquesta recomanació es justifica en la
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constatació del nombre creixent de conflictes familiars,
particularment els que deriven de la separació o el divorci, la
qual cosa fa necessari trobar un curs de conciliació a fi
d’assegurar la protecció de l’interès superior del menor i
l’interès de tot el grup familiar. Els principis que enumera la
recomanació europea han inspirat aquesta llei de mediació
familiar.
Altres vies de solució de conflictes al marge dels tribunals
de justícia es van desenvolupant i incentivant a l’àmbit
internacional, i van prenent protagonisme els denominats sota
la sigla ADR (Alternative Dispute Resolution) en matèries com
el dret dels consumidors o el dret mercantil internacional.
Recordem els instruments arbitrals com a alternativa al procés
judicial, que en la Recomanació 12/1986 del Comitè de
Ministres del Consell d’Europa postula que "l’arbitratge pugui
constituir una alternativa més accessible i més eficaç a l’acció
judicial".
Aquestes alternatives es justifiquen no només en la
necessitat de trobar mecanismes ràpids, flexibles i menys
costosos que evitin el colAlapse a les oficines judicials, sinó en
l’alternativa de potenciar l’autonomia privada en l’intent
d’aconseguir una crispació menor.
II
L’article 39 de la Constitució Espanyola estableix que "els
poders públics asseguren la protecció social, econòmica i
jurídica de la família", així com la protecció integral dels fills.
En l’article 148.20, possibilita a les comunitats autònomes
assumir aquesta competència.
Singularment, la Llei 15/2005, de 8 de juliol, per la qual es
modifiquen el Codi Civil i la Llei d’enjudiciament civil en
matèria de separació i divorcis, introdueix una nova regla 7a en
l’article 770 de la Llei d’enjudiciament civil que assenyala que
les parts poden solAlicitar de comú acord la suspensió del procés
per sotmetre’s a la mediació familiar.
L’estructura de l’ordenament jurídic espanyol permet
legislar sobre aquestes matèries en establir un sistema
d’atribució de competències a les comunitats autònomes,
assumides pels seus estatuts d’autonomia respectius.
En l’exercici d’aquestes competències, han legislat sobre la
mediació familiar els parlaments de Catalunya (Llei 1/2001, de
15 de març), de Galícia (Llei 4/2001, de 31 de maig), de
Comunitat Valenciana (Llei 7/2001, de 26 de novembre) i de les
Illes Canàries (Llei 15/2003, de 8 d’abril).
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (EAIB)
—aprovat per la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer—
assumeix (article 10.14) la competència exclusiva en matèria
d’acció i benestar social, que abasta no només la protecció de la
família sinó molt especialment la dels menors.
Desenvolupant aquesta competència, el Parlament de les
Illes Balears va aprovar la Llei 9/1987, d’11 de febrer, d’acció
social, l’article 10 de la qual enumera els serveis socials
específics, entre els quals hi ha l’apartat a, "la protecció i suport
a la família, a la infància i a la joventut, mitjançant accions
tendents a la seva protecció, orientació i assessorament
procurant la solució de situacions carencials i la prevenció de la
marginació, així com el foment de la convivència". La mediació

familiar entesa com l’activitat que pretén aconseguir solucions
entre persones d’una mateixa família o grup convivencial que
estan en conflicte —que preserva la unitat i fins i tot evita els
efectes danyosos d’una ruptura— és una mesura que es pot
emmarcar dins la protecció i el suport a la família, regulats en
l’article 10.a. Aquesta és la finalitat d’aquesta llei.
A més, l’article 10.23 de l’Estatut d’Autonomia assumeix
també la competència exclusiva sobre la conservació, la
modificació i el desenvolupament del dret civil propi, que
atorga l’article 149.1.8 de la Constitució Espanyola.
III
Aquesta llei s’estructura en un títol preliminar i dos títols. El
títol preliminar dedica tres articles a les disposicions generals,
en els quals es descriu que s’entén mediació com a activitat i
s’enumeren els principis que sempre han de presidir aquesta
activitat, seguint la recomanació europea esmentada. L’article
3 regula l’àmbit d’aplicació de la llei, que se circumscriu al
territorial.
Allò més nou i també essencial d’aquesta llei és la divisió en
dos títols diferenciats, referents als àmbits del dret públic i del
dret privat. El títol I regula els aspectes de dret civil de la
institució i el contracte de mediació familiar. El títol II es dedica
a l’àmbit públic i ordena l’organització administrativa del
Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.
El títol I es divideix en quatre capítols i constitueix la part
més nova respecte a les lleis de mediació familiar de les
comunitats autònomes de Catalunya, Galícia, Comunitat
Valenciana i Canàries, en regular la figura del contracte de
mediació familiar, a l’empara de la competència legislativa en
matèria de dret civil propi (article 10.23 EAIB).
S’adopta la forma contractual perquè és la que s’adapta a
aquesta institució d’acord amb la seva naturalesa jurídica. En
cas de no regular-se expressament i atesa la novetat de la figura,
s’hauria de recórrer a l’analogia amb altres contractes —per
exemple, el contracte d’arrendament de serveis o el contracte de
mandat.
En les lleis de mediació familiar esmentades no s’ha regulat
el contracte de mediació com a punt de partida de l’activitat
mediadora, per la qual cosa el resultat ha estat una norma de
caràcter públic que necessitarà recórrer a figures anàlogues per
a la seva regulació completa.
Aquestes situacions no són noves, tal com recorda l’extingit
contracte de compromís (art. 1820 Codi Civil, derogat), que
formulava una remissió a les normes reguladores de la
transacció, per la qual cosa aquesta insuficiència normativa va
determinar l’aprovació de la Llei d’arbitratges, de 22 de gener
de 1953, que mantenia la naturalesa contractual.
La reforma de la vigent Llei d’arbitratge no entra a regular
l’acord contractual subjacent. Tanmateix, com es desprèn de
l’exposició de motius ("ja que serà possible, d’ara endavant, que
la submissió a àrbitres es faci valer dins el procés judicial de
manera que el tribunal s’abstengui de conèixer al començament,
i no al final, de l’esmentat procés, com ocorria a conseqüència
de configurar com a excepció dilatòria l’alAlegació de
compromís", la doctrina no dubta a afirmar que hi ha latent un
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acord contractual previ. Aquesta és la naturalesa de l’anomenat
"conveni arbitral" (article 5.1).
Aquesta llei no ha volgut defugir la regulació del contracte
que està latent en les lleis vigents que regulen la mediació, de tal
manera que tanca la seva normativa reguladora per evitar haver
d’acudir a l’analogia per dirimir els conflictes que es puguin
suscitar entre els subjectes que hi intervenen, i a més
proporciona seguretat jurídica en l’aplicació d’una figura nova
—i, per això, mancada de pronunciaments jurisprudencials i
d’estudis doctrinals.
L’article 4 (capítol I) ofereix el concepte de contracte de
mediació familiar, pel qual una part —anomenada mediador
familiar— s’obliga a canvi d’un preu a acomplir l’encàrrec que
li fa l’altra part —els familiars en conflicte— de colAlaborar en
l’intent d’aplanar els punts de discrepància amb la finalitat que
els familiars puguin arribar a acords.
Les parts del contracte són dues: una és el mediador
familiar, que ha de complir els requisits que li exigeix l’article
27 sobre la capacitat d’obrar i no s’ha de trobar en cap causa
d’incompatibilitat prevista per l’article 10. L’altra part
contractual és sempre plural: són els subjectes que, units per una
relació familiar o convivencial anàloga a la familiar, estan en
conflicte i tenen la capacitat que els exigeix l’article 5.
En efecte, a més dels subjectes units per una relació de
parentiu —siguin parents per consanguinitat o adopció o
tenguin una relació per afinitat—, s’ha volgut incloure altres
relacions de convivència anàlogues a la familiar. Per això es
poden sotmetre a la mediació familiar no només els conflictes
sorgits entre subjectes units per relacions de convivència more
uxorio, sinó també els que sorgeixin en les relacions de
convivència anàlogues a la familiar, amb el benentès que serà
beneficiós acudir a la mediació en els desacords que puguin
sorgir en casos d’acolliments familiars de menors o en
acolliments de persones majors. (Si bé encara no estan regulats
per llei, la Resolució de la consellera de Presidència i Esports
del 3 de febrer de 2004 que regula els ajuts econòmics
individuals destinats a sufragar les despeses i l’assistència de
persones majors en règim d’acolliment a un domicili particular
permet aquestes convivències.)
L’article 5 regula la capacitat per atorgar el contracte de
mediació —que és la d’obrar—, exceptuant la dels subjectes a
qui se n’exigeix una altra de diferent per constituir la seva
relació. Són els supòsits de la parella matrimonial —en que és
suficient la requerida per contreure matrimoni— i la de la
parella estable constituïda, que és la determinada per la Llei
autonòmica 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables.
L’estructura contractual de la mediació familiar exigeix que
els subjectes en conflicte triïn el mitjancer familiar de comú
acord i que aquest ho accepti. Així doncs, l’article 6 se separa
d’altres lleis de mediació en les quals la designació de la
persona mediadora és competència de l’administració. Només
defectivament, l’administració ha de designar la persona
mediadora quan els subjectes de la part familiar en conflicte ho
solAlicitin de comú acord, segons l’article 25.e.
L’article 7 no enumera tots els supòsits que poden ser
objecte del conflicte per al qual se solAlicita la mediació, sinó
que els circumscriu a la matèria pròpia del dret de família que
sigui disponible i susceptible de ser plantejada judicialment. Es
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tracta d’evitar els processos de família o reduir-ne l’abast
mitjançant l’activitat mediadora. A tall d’exemple, serien
objecte de mediació totes les situacions que donen lloc als
processos regulats en el llibre IV de la Llei d’enjudiciament
civil sobre filiació, menors i matrimoni, ja sigui per raó
d’aliments entre parents o qualsevol altra situació anàloga
sorgida en les relacions de convivència.
L’àmplia llibertat de les parts —derivada de l’estructura
contractual— permet ajustar l’activitat mediadora als seus
interessos concrets, que poden ser molt heterogenis, per la qual
cosa l’article 8.d permet organitzar la programació del
desenvolupament de les actuacions mediadores com considerin
convenient, amb un termini màxim de tres mesos. L’article 9
admet, excepcionalment, una pròrroga d’uns altres tres.
El contracte s’ha de formalitzar per escrit, i les parts que
l’atorguen han de fer constar una sèrie de circumstàncies que
enumera l’article 8. Aquesta exigència es fonamenta en la
finalitat de permetre a l’Administració de la comunitat
autònoma de dur a terme treballs d’estadística d’una institució
tan nova.
El capítol II es divideix en dues seccions, en les quals
s’estableix una sèrie d’obligacions que equilibren els interessos
entre les parts. Es fa referència especial a les obligacions que,
alhora, són principis que regeixen la mediació, amb la finalitat
d’assegurar que es compleixin.
Té importància especial l’article 17, que desenvolupa
l’article 26, el qual possibilita el benefici de gratuïtat, cosa que
potencia l’aspecte d’acció social que ha de dur a terme el Servei
de Mediació Familiar de les Illes Balears.
El capítol III regula els acords entre els subjectes que estan
en conflicte i que posen fi a la mediació. Els acords a què
arribin els subjectes de la part familiar poden ser a iniciativa
dels subjectes en conflicte o poden ser el resultat d’una proposta
de la persona mediadora que els subjectes de la part familiar
acceptin, ja sigui totalment o parcialment. Aquests acords s’han
de fixar per escrit i els han de signar els subjectes de la part en
conflicte i la persona mediadora a l’efecte d’acreditar la seva
intervenció.
Ara bé, l’execució jurídica dels acords queda fora del
contracte de mediació; per això l’article 18 preveu la possibilitat
de passar dels acords presos entre els subjectes en conflicte a
pactes formals. Per tant, els acords produeixen els efectes que
els reconegui la legislació que hi sigui aplicable; i d’acord amb
el principi d’adequació entre acte i forma, l’atorgament de cada
títol en sentit material s’ha d’atorgar en el títol formal que
preveu la legislació per a cada un d’ells.
Si la part en conflicte no arriba a cap acord i han conclòs el
termini fixat i la pròrroga per dur a terme l’activitat mediadora,
es posa fi al contracte. L’article 21 exigeix que es faci constar
per escrit la causa de la seva impossibilitat.
El capítol IV regula l’extinció del contracte. Com a
conseqüència de l’àmplia llibertat contractual que regeix el
contracte de mediació familiar, l’article 22 permet múltiples
causes d’extinció d’acord amb la seva naturalesa.
El títol II regula l’organització administrativa del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears.

4420

BOPIB núm. 113 - 2 de desembre del 2005

El capítol I, l’article 23 del qual crea el Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears, en regula l’organització i el
funcionament, que remet al desplegament reglamentari tenint en
compte el caràcter pluriinsular de la comunitat autònoma.
L’article 25 enumera les funcions per acomplir el seu objecte.
El capítol II regula els requisits per ser mediador familiar, en
l’article 27, i els centres que poden ser reconeguts per
desenvolupar l’activitat mediadora.
L’article 28 tracta sobre els centres de mediació familiar,
que per ser reconeguts han de ser creats al si d’una entitat
pública o privada o bé per colAlegis professionals, i han d’estar
integrats per mediadors inscrits prèviament en el Registre de
Mediadors del Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.
L’article 29 en regula les obligacions.
En el capítol III es creen el Registre de Mediadors i el
Registre de Centres de Mediació, dependents del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears.
Finalment, el capítol IV regula el règim sancionador, amb
les remissions pertinents a la Llei 4/1999, de 31 de maig,
reguladora de la funció inspectora i sancionadora en matèria de
serveis socials.
Acaba amb una disposició addicional que inclou un ampli
ventall de matèries que s’han de desplegar reglamentàriament.
La disposició final primera autoritza al Govern de les Illes
Balears dur a terme aquest desplegament reglamentari, en un
termini no superior a sis mesos. La disposició final segona
preveu un termini de vacatio legis de vint dies comptador des
de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Finalitat
La mediació familiar persegueix la solució extrajudicial de
conflictes sorgits al si de la família amb l’assistència de
professionals qualificats i imparcials que facin de mediador
entre els subjectes per possibilitar vies de diàleg i obtenir acords
justs, duradors i estables, amb l’objecte d’evitar que es plantegin
processos judicials, de posar fi als que ja s’hagin iniciat o de
reduir-ne l’abast.

e) Confidencialitat: la persona mediadora i la part familiar
en conflicte tenen el deure de mantenir la reserva sobre els fets
coneguts.
f) Immediatesa: els subjectes en conflicte tenen el deure
d’assistir en persona a les reunions de mediació; és a dir, no es
poden valer de representants o intermediaris.
Article 3
Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquesta llei és territorial i afecta les
actuacions de mediació familiar que es duguin a terme a les Illes
Balears amb la participació d’un mediador inscrit en el Registre
de Mediadors de les Illes Balears.
TÍTOL I
EL CONTRACTE DE MEDIACIÓ FAMILIAR
Capítol I
Naturalesa i forma del contracte de mediació
Article 4
Concepte
Mitjançant el contracte de mediació, una persona anomenada
mediador familiar s’obliga a prestar els serveis d’informació,
orientació i assistència, sense facultat decisòria pròpia, a compte
i per encàrrec dels subjectes que, pertanyent a una mateixa
família o grup convivencial, estan en conflicte i que s’obliguen
a retribuir els seus serveis amb la finalitat d’intentar arribar a
acords.
Article 5
Capacitat de les parts
La capacitat exigida a les parts del contracte és la general
per contractar, excepte per als subjectes units per matrimoni
—als quals s’exigeix la mateixa capacitat que per contreure’l—
i per als subjectes que formen parella estable —que per
constituir-se requereixen la mateixa capacitat que exigeix la Llei
autonòmica 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables.
Article 6
Facultat d’elecció de la persona mediadora
Els subjectes de la part en conflicte tenen la facultat de triar
la persona mediadora de comú acord.

Article 2
Principis rectors

Article 7
Matèries

Els principis que regeixen la mediació són:
a) Bona fe: la bona fe ha de presidir l’actuació de tots els
subjectes que intervenen en la mediació.
b) Voluntarietat: la mediació no es pot imposar; els subjectes
de la part en conflicte han d’acollir-s’hi lliurement i, una vegada
iniciada, poden desistir en els termes prevists en aquesta llei.
c) Neutralitat: la persona mediadora ha d’ajudar a
aconseguir la conciliació dels subjectes en conflicte sense
imposar criteris propis en la seva presa de decisions, encara que
pot oferir-los propostes de solució.
d) Imparcialitat: en la seva actuació, la persona mediadora
no pot tenir designi anticipat o prevenció a favor o en contra
d’algun dels subjectes de la part familiar en conflicte.

1. No hi ha contracte de mediació sense conflicte familiar. Els
subjectes que se sotmeten a la mediació han de determinar
l’extensió de les matèries sobre les quals pretenen arribar a un
acord amb l’ajuda de la persona mediadora.
2. En qualsevol cas, les qüestions que es poden sotmetre a la
mediació familiar s’han de referir sempre i necessàriament a
matèries de dret civil de família, que siguin disponibles per les
parts d’acord amb aquest dret i que siguin susceptibles de ser
plantejades judicialment.
Article 8
Forma i contingut
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1. El contracte s’ha d’atorgar per escrit i hi han de constar:
a) Les circumstàncies personals de les persones que
l’atorguen, tot consignant-ne el nom i els llinatges; el document
nacional d’identitat (o un document equivalent); la majoria
d’edat —o, si no, l’emancipació— i la residència habitual.
També se n’han de consignar la condició civil de casat, solter,
vidu, separat o divorciat; la circumstància de constituir parella
estable, de fet o grup convivencial; si pertoca, també s’ha
d’expressar el règim econòmic matrimonial o de la parella.
b) Les circumstàncies personals del mediador familiar i el
seu número de registre. Si pertany a un centre de mediació d’un
colAlegi professional o d’una entitat pública o privada, n’ha de
ressenyar també les dades d’identificació.
c) La determinació del conflicte pel que s’atorga el contracte
i de les qüestions que seran l’objecte de la mediació, així com
les instruccions, si n’hi ha.
d) La programació del desenvolupament de les actuacions de
mediació que es considerin necessàries, així com la planificació
i la durada aproximada. S’ha de fer constar si la persona
mediadora s’ha d’ajudar d’altres professionals.
e) La data i la signatura de les parts. Se n’han d’estendre
tantes còpies com persones integrin les parts contractants.

Jurisdicció competent

2. Una vegada signat el contracte, la persona mediadora ha de
lliurar a l’altra part un plec que contengui els principis pels
quals es regeix la mediació i els drets i les obligacions
d’ambdues parts.

Article 14
Obligacions complementàries

Article 9
Durada
1. La durada del contracte de mediació no pot excedir de tres
mesos comptadors des de la data en què se signi.
2. Excepcionalment i per acord entre la part en conflicte i la
persona mediadora es pot acordar una pròrroga, que no pot
superar els tres mesos.
Article 10
Causes d’incompatibilitat
No es poden atorgar contractes de mediació, excepte quan
hi hagi acord dels integrants de la part familiar:
a) Amb mediadors familiars que hagin intervengut com a
professionals en interès d’algun subjecte en conflicte.
b) Amb mediadors familiars units amb vincle de parentiu, de
consanguinitat o d’adopció fins al quart grau o d’afinitat amb
qualsevol dels subjectes, ni els que tenguin amistat íntima o
enemistat manifesta amb algun d’ells.
c) El mediador no pot actuar posteriorment, en cas de litigi,
sobre les mateixes qüestions sotmeses a la mediació familiar.
d) Tampoc el poden atorgar els mediadors familiars units
amb vincle de parentiu per consanguinitat o adopció fins al
quart grau o d’afinitat amb algun dels subjectes ni els que
tenguin amistat íntima o enemistat manifesta amb algun d’ells.
Article 11
Dret supletori
En tot el que no preveu aquesta llei, el contracte de mediació
se regeix supletòriament per les normes generals de les
obligacions i del contractes que no siguin contràries als principis
que informen el dret civil balear.
Article 12
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Totes les qüestions litigioses derivades de la relació
contractual de mediació corresponen a la jurisdicció civil
competent segons la legislació processal aplicable, sense
perjudici de les sancions administratives que hi pertoquin.
Capítol II
De les obligacions del contracte
Secció 1a
De les obligacions de la persona mediadora
Article 13
Obligació principal
En acceptar el contracte, la persona mediadora queda
obligada a acomplir el seu encàrrec i respon dels danys i
perjudicis que ocasioni a la part familiar en l’execució del
contracte.

Són obligacions de la persona mediadora:
a) Informar i motivar suficientment a tots els subjectes de la
part familiar per concloure els acords que posin fi al conflicte.
b) Exercir les seves obligacions atenent els interessos de la
família i l’interès superior dels fills, en particular dels menors
i dels discapacitats.
c) Acomplir el seu encàrrec de manera lleial i diligent
d’acord amb els principis que regeixen la mediació.
d) Redactar els escrits que exigeix aquesta llei i la normativa
de desplegament, si n’hi ha.
Article 15
Deure de secret i confidencialitat
1. La persona mediadora queda subjecta al deure de secret i
confidencialitat.
2. S’exceptuen del que disposa el punt anterior:
a) La informació que no sigui personalitzada i s’utilitzi per
a finalitats de formació, investigació o estadística.
b) La que comporti una amenaça per a la vida o la integritat
física o psíquica d’una persona.
Secció 2a
Obligacions de la part familiar
Article 16
Obligacions
Són obligacions dels subjectes de la part familiar en
conflicte:
a) Assistir personalment a les reunions de mediació sense
representants ni intermediaris.
b) Valorar les propostes de la persona mediadora i
proposar-hi contrapropostes, si pertoquen, amb la finalitat
d’obtenir acords.
c) Satisfer les compensacions econòmiques o honoraris al
mediador familiar, llevat que tenguin el benefici de gratuïtat,
així com les despeses ocasionades per la mediació.
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Article 22
Causes d’extinció

Article 17
Gratuïtat
Tenen el benefici de la gratuïtat les persones que compleixin
les condicions necessàries per gaudir del benefici d’assistència
jurídica gratuïta.
Capítol III
Els acords
Article 18
Efectes
Els acords entre els subjectes de la part familiar en conflicte
produeixen els efectes que els reconegui la legislació que els
resulti aplicable, segons la naturalesa de cada un d’ells i una
vegada atorgats en la forma pública o privada o seguits els
procediments que aquella exigeixi i quan, a més, es compleixin
tots els requisits de validesa i eficàcia que aquella imposi.
Article 19
Contingut
1. Els acords que pot adoptar la part familiar en conflicte no han
d’excedir mai de les matèries enumerades en l’article 7
d’aquesta llei. Necessàriament han de tenir com a objecte el que
s’hagi determinat en el contracte de conformitat amb l’article 8,
llevat que tots els subjectes ampliïn de comú acord la matèria a
qüestions connexes a les determinades prèviament.
2. Aquests acords es poden prendre a iniciativa de la part
familiar o poden ser el resultat de propostes de la persona
mediadora acceptada pels subjectes de la part en conflicte.
Aquesta acceptació pot ser total o parcial.
3. En qualsevol cas, els acords que s’adoptin han de tenir com
a prioritat l’interès superior del menor i de les persones
discapacitades i el benestar dels fills.

1. El contracte de mediació s’extingeix:
a) Per la mort o la incapacitació de la persona mediadora o
per la seva suspensió o inhabilitació en l’exercici de la
mediació, i també per la mort o la incapacitació d’algun dels
familiars en conflicte.
b) Per l’acord mutu de les parts en qualsevol moment de la
vigència del contracte. Si l’acord de les parts dóna fi al
contracte, ha de constar en un escrit signat per cada un dels
subjectes que intervenen en la relació contractual.
c) Per la decisió unànime de tots els subjectes de la part
familiar en conflicte. Perquè tengui efecte s’ha de comunicar
fefaentment a la persona mediadora.
d) Pel desistiment d’algun dels familiars en conflicte. Aquest
desistiment s’ha d’efectuar de bona fe. Hi ha mala fe quan,
havent-se creat les expectatives de solució a les parts, se separa
del contracte a l’efecte de perjudicar les altres persones que hi
intervenen o de dilatar un procediment en curs. En aquest cas,
ha de respondre dels danys i perjudicis causats a les altres
persones que hi intervenen.
e) Per la renúncia de la persona mediadora, sempre que hi
hagi alguna causa justificada i ho comuniqui per escrit a l’altra
part expressant-hi aquesta causa.
f) Per la impossibilitat apreciada per la persona mediadora
d’arribar a un acord entre els membres de la part familiar en
conflicte.
2. La persona mediadora ha d’estendre un document sobre els
causes apreciades que fonamenten aquesta impossibilitat i ha de
posar aquest document en coneixement de la part familiar.
TÍTOL II
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI
DE MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS
Capítol I
El Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears

Article 20
Formalització

Article 23
Objecte i naturalesa

1. La persona mediadora ha de redactar els acords i els subjectes
de la part familiar i el mediador els han de signar per acreditar
la seva intervenció. S’han de lliurar tants exemplars de l’escrit
com subjectes interessats; un dels exemplars ha de quedar en
poder de la persona mediadora.

Mitjançant aquesta llei es crea el Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears com a entitat sense personalitat
jurídica pròpia i adscrita a la conselleria competent en matèria
de família. Té per objecte promoure, administrar i facilitar
l’accés de la ciutadania a la mediació familiar.

2. Si els subjectes de la part en conflicte arriben a algun acord
parcial, el poden formalitzar en qualsevol moment sense esperar
la resolució de les altres qüestions pendents, sempre que siguin
divisibles jurídicament.

Article 24
Organització i funcionament

Article 21
Impossibilitat d’acord
Quan venci el contracte o la pròrroga sense que s’hagi
arribat a cap acord entre els subjectes en conflicte, la persona
mediadora ho ha de fer constar en un escrit signat per les parts
i on assenyali les causes d’aquesta impossibilitat.
Capítol IV
Extinció del contracte de mediació

L’organització i el funcionament del Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears s’ha de regular per via
reglamentària, tenint en compte especialment el caràcter
pluriinsular d’aquesta comunitat autònoma amb la finalitat de
crear-ne les delegacions insulars corresponents.
Article 25
Funcions
Per acomplir el seu objecte, les funcions del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears són:
a) Fomentar i difondre la mediació familiar regulada en
aquesta llei a l’àmbit de les Illes Balears.
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b) Estudiar els avanços en les tècniques de mediació
familiar.
c) Coordinar i gestionar el Registre de Centres de Mediació
de ColAlegis Professionals i d’Entitats Públiques o Privades i el
Registre de Mediadors.
d) Homologar la formació específica en matèria de mediació
familiar, als efectes d’inscriure les persones mediadores i
d’habilitar-les per exercir la professió.
e) Designar la persona mediadora a instància dels subjectes
de la part en conflicte quan no arribin a un acord els familiars en
conflicte.
f) Promoure i colAlaborar en els cursos i en els estudis
destinats a la formació especialitzada dels mediadors familiars.
g) Elaborar una memòria anual en la qual es recullin totes
les activitats duites a terme pel Servei de Mediació.
h) ColAlaborar amb els poders públics elaborant estudis,
propostes i estadístiques i emetent els informes que li requereixi
la persona titular de la conselleria al qual està adscrit.
i) Reconèixer i gestionar el dret a la gratuïtat de la mediació
a les persones que puguin obtenir-lo.
Article 26
Gratuïtat
1. L’examen de les solAlicituds del benefici de gratuïtat i
reconeixement d’aquest dret correspon al Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears.
2. La gratuïtat de la mediació s’atribueix individualment segons
la capacitat econòmica de cada subjecte.
3. Si hi ha subjectes que gaudeixin del benefici i d’altres que no,
aquests han d’abonar la part proporcional del cost de la
mediació.
4. Si s’aconsegueix un acord o es dóna per finalitzada la
mediació sense arribar a un acord i un o diversos dels subjectes
de la part en conflicte gaudeixen del dret de gratuïtat, no es pot
concedir de nou aquest dret als mateixos beneficiaris en
iniciar-se una altra mediació amb el mateix objecte del conflicte
fins que hagi transcorregut un termini de dos anys, sense
perjudici que el Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears
apreciï circumstàncies especials d’alteració substancial de les
que varen donar lloc a la mediació.
5. En els supòsits de gratuïtat, la compensació econòmica de les
persones mediadores s’ha d’establir reglamentàriament.
Capítol II
De les persones mediadores i dels centres de mediació
Article 27
Requisits de les persones mediadores
1. Poden ser mediadors les persones llicenciades o diplomades
en dret, psicologia, pedagogia, psicopedagogia, treball social o
educació social que, tenint capacitat d’obrar i sense incórrer en
cap causa d’incompatibilitat de l’article 10, acreditin
l’aprofitament d’una formació en matèria de mediació familiar
que estableixi i homologui el Govern de les Illes Balears
mitjançant el desplegament reglamentari.
2. El mediador s’ha d’inscriure en el Registre de Mitjancers del
Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.
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Article 28
Centres de mediació
1. Són centres de mediació reconeguts:
a) Els creats per colAlegis professionals, inscrits en el
Registre de Centres de Mediació i integrats per colAlegiats
inscrits en el Registre de Mediadors del Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears.
b) Els creats per entitats privades, legalment constituïdes i
inscrites en el Registre de Centres de Mediació d’acord amb el
Decret 44/1988, de 28 d’abril, i integrats per mediadors inscrits
prèviament en el Registre de Mediadors del Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears.
c) Els creats per entitats públiques, inscrits en el Registre de
Centres de Mediació d’acord amb el Decret 44/1988, de 28
d’abril, i integrats per mediadors dependents d’una
administració pública que estiguin inscrits prèviament en el
Registre de Mitjancers.
2. Els centres de mediació familiar creats per colAlegis
professionals o entitats públiques o privades es consideren
inclosos dins el camp d’actuació dels serveis socials
especialitzats en el sector de família.
Article 29
Obligacions dels centres de mediació
Els centres de mediació reconeguts d’acord amb els requisits
que exigeix aquesta llei tenen les obligacions següents:
a) Inscriure’s en el Registre de Centres de Mediació.
b) Disposar d’un llibre de registre de les persones
mediadores que prestin serveis al seu centre, que han d’estar
inscrites prèviament en el Registre de Mediadors del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears. També l’han de
complimentar i actualitzar correctament.
c) Disposar d’un llibre de registre dels usuaris del centre,
que ha de ser confidencial. També tenen l’obligació de
complimentar-lo i actualitzar-lo correctament.
d) Trametre al Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears una memòria anual de les activitats duites a terme pel
centre.
e) Donar publicitat als preus corresponents a l’activitat
mediadora.
Capítol III
Registre de Mediadors i Registre de Centres de Mediació
de ColAlegis Professionals i d’Entitats Públiques o
Privades
Article 30
Creació i adscripció
Mitjançant aquesta llei es creen el Registre de Mediadors i
el Registre de Centres de Mediació de ColAlegis Professionals
i d’Entitats Públiques o Privades, que depenen del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears de la conselleria que
tengui la competència en matèria de família.
Capítol IV
Règim sancionador
Article 31
Incompliment de deures i obligacions
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Quan l’incompliment del mediador familiar i dels centres de
mediació dels deures i les obligacions contengudes en aquesta
llei suposi actuacions o omissions constitutives d’infracció, això
donarà lloc a les sancions que corresponguin a cada cas.

e) L’incompliment de les advertències i dels requeriments
formulats pel Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.
f) La reparació espontània dels danys causats o el
compliment espontani de la legalitat per part de l’infractor,
sempre que es produeixi abans de la resolució del procediment
sancionador.

Article 36
De les infraccions dels centres de mediació
Article 32
De les infraccions de la persona mediadora
Són infraccions de la persona mediadora:
a) Incomplir el deure de confidencialitat i de secret
professional.
b) No abstenir-se de la funció mediadora en els supòsits
d’incompatibilitats prevists en aquesta llei.
c) Cobrar honoraris a les persones que tenguin reconegut el
benefici de gratuïtat de la mediació familiar.
d) Incomplir els deures de redactar i lliurar als subjectes de
la part familiar els escrits prevists en aquesta llei.
e) No proporcionar a les parts en conflicte informació i
assessorament adequat.
f) Incomplir el deure d’imparcialitat i de neutralitat.
g) Adoptar acords contraris a dret, especialment els que
siguin lesius per als interessos dels menors i dels discapacitats.
Article 33
Tipus d’infracció de la persona mediadora
Els tipus d’infracció són els següents:
a) Constitueix infracció lleu la fixada en l’apartat c) de
l’article 32.
b) Són infraccions greus les establertes en els apartats b), d)
i e) de l’article 32. També ho és la reincidència en una infracció
lleu.
c) Són infraccions molt greus les fixades en els apartats a),
f) i g) de l’article 32.
Article 34
De les sancions a la persona mediadora
Les sancions són les següents:
a) Les infraccions lleus se sancionen amb una advertència al
mediador familiar per escrit.
b) Les infraccions greus se sancionen mitjançant la
inhabilitació de la persona mediadora durant un període d’un dia
fins a un any.
c) Les infraccions molt greus se sancionen imposant a la
persona mediadora la inhabilitació durant un període d’un any
fins a cinc anys.
Article 35
Gradació de les sancions a la persona mediadora
Per a la gradació de les sancions s’han de tenir en compte
especialment les circumstàncies següents:
a) La intencionalitat de l’infractor.
b) La reiteració de la conducta infractora i la reincidència.
c) Els perjudicis físics, morals i materials causats, així com
la naturalesa de la situació de risc generada o mantenguda en
relació amb les persones o els béns.
d) La transcendència econòmica i social dels fets, així com
el nombre d’afectats per la conducta infractora.

Són infraccions dels centres de mediació creats d’acord amb
els requisits d’aquesta llei:
a) No estar inscrit en el Registre de Centres del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears.
b) No disposar d’un llibre de registre de mediadors del
centre, així com no complimentar-lo ni actualitzar-lo.
c) Inscriure en el llibre de registre de mediadors del centre
persones no inscrites prèviament en el Registre de Mediadors
del Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.
d) No disposar d’un llibre de registre d’usuaris del centre,
així com no complimentar-lo ni actualitzar-lo.
e) Faltar a la confidencialitat sobre la identitat de les
persones registrades en el llibre d’usuaris.
f) No trametre al Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears la memòria anual de les activitats duites a terme pel
centre de mediació.
g) No donar publicitat als preus dels serveis de mediació.
h) Prestar serveis de mediació intentant ocultar la seva
vertadera naturalesa amb la finalitat d’eludir l’aplicació de la
legislació vigent.
Article 37
Tipus d’infracció dels centres de mediació
1. Són infraccions lleus:
a) No tenir complimentat correctament ni actualitzat el llibre
de registre d’usuaris del centre.
b) No tenir complimentat correctament ni actualitzat el llibre
de registre de mediadors del centre.
c) No donar suficient publicitat als preus dels serveis de
mediació.
d) No trametre al Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears la memòria anual.
2. Són infraccions greus:
a) No disposar del llibre de registre de mediadors del centre.
b) No disposar del llibre de registre d’usuaris del centre.
3. Són infraccions molt greus:
a) Prestar serveis de mediació intentant ocultar la seva
vertadera naturalesa amb la finalitat d’eludir l’aplicació de la
legislació vigent.
b) Realitzar l’activitat de centre de mediació sense estar
inscrit prèviament en el Registre de Centres del Servei de
Mediació Familiar de les Illes Balears.
c) Tenir inscrits en el llibre de registre de mediadors del
centre professionals no inscrits en el Registre de Mediadors del
Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears.
d) Faltar a la confidencialitat sobre la identitat de les
persones registrades en el llibre d’usuaris.
Article 38
De les sancions als centres de mediació
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1. Per infraccions lleus es poden imposar les sancions de:
a) Advertència.
b) Multa de 300,506 i a 6.010,121 i.
2. Per infraccions greus es pot imposar multa de 6.010,127 i a
30.050,605 i.
3. Per infraccions molt greus es pot imposar multa de
30.050,611 i a 120.202,402 i.
4. Les infraccions greus i les molt greus poden determinar la
imposició d’aquestes sancions accessòries:
a) Suspensió temporal de l’autorització per actuar com a
centre de mediació durant un període d’un any a un màxim de
cinc anys.
b) Tancament definitiu del centre.
5. Per a la gradació en la imposició de les sancions s’ha de tenir
en compte el que estableix l’article 35.
6. Les quanties fixades en aquest article poden ser revisades pel
Govern de les Illes Balears d’acord amb la Llei autonòmica
4/1999, de 31 de maig, reguladora de la funció inspectora i
sancionadora en matèria de serveis socials.
Article 39
Prescripció
Les infraccions i les sancions previstes en aquesta llei
prescriuen en els terminis i d’acord amb les regles de còmput
que fixa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Article 40
Potestat sancionadora
L’exercici de la potestat sancionadora en la matèria que és
l’objecte d’aquesta llei s’ha d’exercir de conformitat amb el
procediment previst en la Llei 4/1999. En allò no previst en
aquesta llei s’ha de seguir el que estableix la Llei 30/1992, sense
perjudici de les accions civils i penals que hi pertoquin.
Disposició addicional única
S’han de desplegar reglamentàriament totes les normes
relatives a 1) l’organització del Servei de Mediació Familiar de
les Illes Balears; 2) l’organització, el funcionament i la
publicitat del Registre de Mediadors i del Registre de Centres
de Mediació de ColAlegis Professionals i d’Entitats Públiques o
Privades; 3) la capacitació de mediadors i les seves obligacions
administratives amb el Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears; 4) els requisits de creació i organització que han de
complir els centres de mediació per inscriure’s, així com totes
les normes el desplegament reglamentari de les quals sigui
necessari.
Disposició final primera
S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta
del conseller titular del departament que tengui competència en
matèria de família i en un termini no superior a sis mesos, dicti
les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquesta llei.
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Disposició final segona
Aquesta llei entra en vigor als vint dies d’haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 14 de novembre del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 9535/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions per asfaltat de camins rurals. (Mesa de 30 de
novembre del 2005).
RGE núm. 9536/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sancions
a establiments turístics. (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9546/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a respostes al Centre d'Estudis d'Alaior. (Mesa de 30
de novembre del 2005).
RGE núm. 9547/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a visita pública al Pati de Sa Lluna (Alaior). (Mesa de
30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9548/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a compliment de l'article 34.1 de la Llei de patrimoni
històric al BIC Pati de Sa Lluna d'Alaior. (Mesa de 30 de
novembre del 2005).
RGE núm. 9569/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a transport escolar d'alumnes amb minusvalidesa.
(Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9570/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a servei de recollida d'alumnes amb minusvalidesa.
(Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9605/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a depuració política a l'Hospital de Can Misses. (Mesa
de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9606/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a persecució de personal a l'Hospital de Can Misses.
(Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9612/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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habitatges per a dones maltractades (I). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

de la consellera d'Immigració i Cooperació. (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9613/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
habitatges per a dones maltractades (II). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9626/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis firmats per la consellera d'Immigració i Cooperació.
(Mesa de 30 de novembre del 2005).

RGE núm. 9614/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
habitatges per a dones maltractades (III). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9627/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost de la Fundació contra la violència de gènere. (Mesa
de 30 de novembre del 2005).

RGE núm. 9615/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
necessitats. (Mesa de 30 de novembre del 2005).

RGE núm. 9628/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
albergs juvenils de la comunitat autònoma. (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9616/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
policies locals destinats a protecció a víctimes de la violència
de gènere (I). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9617/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
policies locals destinats a protecció a víctimes de la violència
de gènere (II). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9618/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
policies locals destinats a protecció a víctimes de la violència
de gènere (III). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9619/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
per a projectes adreçats a acollida i integració d'immigrants
(I). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9620/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
per a projectes adreçats a acollida i integració d'immigrants
(II). (Mesa de 30 de novembre del 2005).

RGE núm. 9629/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost del delegat del Govern de Cooperació. (Mesa de 30
de novembre del 2005).
RGE núm. 9630/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
associació "Acción Familiar". (Mesa de 30 de novembre del
2005).
RGE núm. 9631/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polseres per prevenir els maltractaments (I). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).
RGE núm. 9632/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polseres per prevenir els maltractaments (II). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).
RGE núm. 9633/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polseres per prevenir els maltractaments (III). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9621/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comunitats balears a l'exterior (I). (Mesa de 30 de novembre
del 2005).

RGE núm. 9634/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a empresa DENIX. (Mesa de 30 de novembre del 2005).

RGE núm. 9622/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comunitats balears a l'exterior (II). (Mesa de 30 de novembre
del 2005).

RGE núm. 9635/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a expedients sancionadors a l'illa de Formentera. (Mesa de 30
de novembre del 2005).

RGE núm. 9623/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comunitats balears a l'exterior (III). (Mesa de 30 de novembre
del 2005).

RGE núm. 9636/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a expedients sancionadors a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9624/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comunitats balears a l'exterior (IV). (Mesa de 30 de novembre
del 2005).

RGE núm. 9637/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a expedients sancionadors a l'illa de Menorca. (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9625/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agenda

RGE núm. 9638/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
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novembre del 2005).
RGE núm. 9639/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llicències autonòmiques a l'illa de Mallorca. (Mesa de 30 de
novembre del 2005).
RGE núm. 9640/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llicències autonòmiques a l'illa de Menorca. (Mesa de 30 de
novembre del 2005).
RGE núm. 9641/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llicències autonòmiques a l'illa de Formentera. (Mesa de 30
de novembre del 2005).
RGE núm. 9642/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llicències autonòmiques a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 30 de
novembre del 2005).
RGE núm. 9675/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
Rubió (I). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9676/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
Rubió (II). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9677/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaracions del president del Foment del Turisme de
Menorca. (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9678/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística de Menorca. (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9679/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fidelització d'audiència d'IB3. (Mesa de 30 de novembre del
2005).
RGE núm. 9680/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissions
d'IB3. (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9681/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost de
successions. (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9682/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autotaxa
(I). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9683/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autotaxa
(II). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9684/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autotaxa
(III). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
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RGE núm. 9685/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
l'Argentina. (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9686/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reconversió d'hotels en habitatges. (Mesa de 30 de novembre
del 2005).
RGE núm. 9687/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (I). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9688/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (II). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9689/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (III). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9690/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (IV). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9691/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (V). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9692/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (VI). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9693/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (VII). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9694/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (VIII). (Mesa de 30 de novembre del
2005).
RGE núm. 9695/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (IX). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9696/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (X). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9697/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XI). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9698/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XII). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9700/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XIV). (Mesa de 30 de novembre del
2005).
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RGE núm. 9701/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XV). (Mesa de 30 de novembre del 2005).
RGE núm. 9702/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XVI). (Mesa de 30 de novembre del
2005).
RGE núm. 9703/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XVII). (Mesa de 30 de novembre del
2005).
RGE núm. 9704/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XVIII). (Mesa de 30 de novembre del
2005).
RGE núm. 9705/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XIX). (Mesa de 30 de novembre del
2005).

d'assistència tècnica (XXIX). (Mesa de 30 de novembre del
2005).
RGE núm. 9716/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXX). (Mesa de 30 de novembre del
2005).
RGE núm. 9717/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXI). (Mesa de 30 de novembre del
2005).
RGE núm. 9718/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXII). (Mesa de 30 de novembre del
2005).
RGE núm. 9719/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXIII). (Mesa de 30 de novembre del
2005).

RGE núm. 9706/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XX). (Mesa de 30 de novembre del 2005).

RGE núm. 9720/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXIV). (Mesa de 30 de novembre del
2005).

RGE núm. 9707/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXI). (Mesa de 30 de novembre del
2005).

RGE núm. 9721/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXV). (Mesa de 30 de novembre del
2005).

RGE núm. 9708/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXII). (Mesa de 30 de novembre del
2005).

RGE núm. 9722/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXVI). (Mesa de 30 de novembre del
2005).

RGE núm. 9709/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXIII). (Mesa de 30 de novembre del
2005).

RGE núm. 9723/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXVII). (Mesa de 30 de novembre del
2005).

RGE núm. 9710/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXIV). (Mesa de 30 de novembre del
2005).

RGE núm. 9724/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXVIII). (Mesa de 30 de novembre del
2005).

RGE núm. 9711/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXV). (Mesa de 30 de novembre del
2005).

RGE núm. 9725/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXIX). (Mesa de 30 de novembre del
2005).

RGE núm. 9713/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXVII). (Mesa de 30 de novembre del
2005).

RGE núm. 9726/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (I). (Mesa de 30 de novembre
del 2005).

RGE núm. 9714/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXVIII). (Mesa de 30 de novembre del
2005).

RGE núm. 9727/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (II). (Mesa de 30 de novembre
del 2005).

RGE núm. 9715/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes

RGE núm. 9728/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
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contractes d'assistència tècnica (III). (Mesa de 30 de novembre
del 2005).

contractes d'assistència tècnica (XVII). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9729/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (IV). (Mesa de 30 de novembre
del 2005).

RGE núm. 9743/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XVIII). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9730/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (V). (Mesa de 30 de novembre
del 2005).

RGE núm. 9744/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XIX). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9731/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (VI). (Mesa de 30 de novembre
del 2005).

RGE núm. 9745/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XX). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9732/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (VII). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9746/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXI). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9733/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (VIII). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9747/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXII). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9734/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (IX). (Mesa de 30 de novembre
del 2005).

RGE núm. 9748/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXIII). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9735/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (X). (Mesa de 30 de novembre
del 2005).

RGE núm. 9749/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXIV). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9736/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XI). (Mesa de 30 de novembre
del 2005).

RGE núm. 9750/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXV). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9737/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XII). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9752/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXVII). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9739/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XIV). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9753/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXVIII). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9740/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XV). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9754/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXIX). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9741/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XVI). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9755/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXX). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9742/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels

RGE núm. 9756/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
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contractes d'assistència tècnica (XXXI). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

execució del pressupost del 0,7% de cooperació. (Mesa de 30
de novembre del 2005).

RGE núm. 9757/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXII). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9770/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pavelló esportiu de Marratxí. (Mesa de 30 de novembre del
2005).

RGE núm. 9758/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXIII). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9771/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
temporada de ballet a Mallorca 2005. (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

RGE núm. 9759/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXIV). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).
RGE núm. 9760/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXV). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).
RGE núm. 9761/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXVI). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).
RGE núm. 9762/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXVII). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

Palma, a 30 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 escrita.
Quantes subvencions s'han solAlicitat durant els anys 2003,
2004 i 2005 per a l'asfaltat de camins rurals als municipis de
Campos, Ses Salines i Santanyí?
Quantes d'aquestes subvencions s'han fet efectives?
Especificar per municipi, per any i import.
Palma, a 23 de novembre del 2005.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

RGE núm. 9763/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXVIII). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).
RGE núm. 9764/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXIX). (Mesa de 30 de
novembre del 2005).
RGE núm. 9765/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions al Fòrum Illes Balears. (Mesa de 30 de novembre
del 2005).
RGE núm. 9766/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
presentació de projectes del Govern. (Mesa de 30 de novembre
del 2005).
RGE núm. 9767/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
festival de música antiga "Speculum Musicale". (Mesa de 30 de
novembre del 2005).

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.
Quina és la relació d'establiments turístics (per illes) als
quals s'ha imposat una sanció per n pagar la recaptació de
l'ecotaxa? Especificar la quantia de cada sanció.
Palma, a 23 de novembre del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

RGE núm. 9768/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
XI Simpòsium i Jornades Internacionals de l'orgue històric de
les Illes Balears. (Mesa de 30 de novembre del 2005).

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

RGE núm. 9769/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

Per quina causa el Govern de les Illes Balears no ha respost
a les peticions efectuades pel Centre d'Estudis d'Alaior?
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Miquel Ramon i Juan.
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Quan es tornarà a posar en funcionament el servei de
recollida d'alumnes amb minusvalidesa a Eivissa?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quina causa el Govern de les Illes Balears no permet la
visita pública al Pati de Sa Lluna (Alaior), bé d'interès cultural?
Palma, a 22 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones més perdran el seu càrrec de
responsabilitat a l'Hospital de Can Misses com a conseqüència
de la depuració política duta a terme en aquest hospital des de
l'inici de la legislatura?
Palma, a 25 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

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

Quines mesures pensa adoptar el Govern de les Illes Balears
per al compliment de l'article 34.1 de la Llei de patrimoni
històric de les Illes Balears en relació al BIC Pati de Sa Lluna
d'Alaior?
Palma, a 22 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa fer alguna cosa la consellera de Salut i Consum per tal
d'acabar amb la persecució del personal de l'Hospital de Can
Misses per motius polítics o ideològics?

Palma, a 25 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu s'ha suprimit el transport escolar d'alumnes
amb ninusvalidesa a Eivissa?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.
Quants d'habitatges per a dones maltractades s'han posat a
disposició de les víctimes?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

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
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la renda pagada pels habitatges posats a
disposició de les dones maltractades?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins plans de formació ha dut a terme la Conselleria
d'Interior destinats a policies locals per tal de fer front a la
violència de gènere?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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.
Quants d'habitatges per a dones maltractades han estat
ocupats des de l'1 de gener del 2005?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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.
Quin és el nombre de policies que ha participat en cursos de
formació per tal de fer front a la violència de gènere?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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 quina situació es troba el pla de necessitats al qual fa
referència la Llei Orgànica de mesures integrals contra la
violència de gènere i que han d'elaborar les comunitats
autònomes?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes solAlicituds d'ajudes per dur a terme projectes
adreçats a acollida i integració d'immigrants, segons
convocatòria de 13 d'octubre del 2005, s'han rebut a la
Conselleria d'Immigració i Cooperació?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de policies locals que es destinen a la
protecció de les víctimes de violència de gènere?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes ajudes s'han concedit per dur a terme plans
d'acollida i integració de persones immigrades, segons
convocatòria de 13 d'octubre, i quina quantitat s'ha adjudicat a
cada una d'elles?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
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Aina Rado i Ferrando.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines han estat les ajudes i subvencions concedides a les
comunitats balears radicades a l'exterior durant l'any 2005?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quins actes ha assistit la consellera d'Immigració i
Cooperació en el seu viatge a Amèrica del Sud realitzat el mes
de novembre del 2005?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins programes han dut a terme les comunitats balears
radicades a l'exterior en colAlaboració amb el Govern de les Illes
Balears durant l'any 2005?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins convenis s'han firmat per part de la consellera
d'Immigració i Cooperació i les cases balears radicades a
l'exterior durant el seu viatge a Amèrica del Sud del mes de
novembre del 2005?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

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

Quin ha estat el cost de cada un dels programes duts a terme
entre les cases balears radicades a l'exterior i el Govern de les
Illes Balears?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines han estat les cases balears radicades a l'exterior
visitades per la consellera d'Immigració i Cooperació en el seu
viatge a Amèrica del Sud realitzat el mes de novembre del
2005?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost del viatge de la consellera d'Immigració
i els seus acompanyants a diferents països d'Amèrica del Sud
durant el mes de novembre del 2005?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Amb quants d'albergs juvenils compta la comunitat
autònoma i quin és el cost de les pernoctacions i dels diferents
serveis que ofereixen?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

Quin pressupost té l'Institut de la Dona per posar en
funcionament les polseres antimaltractadors?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost amb que compta el delegat del Govern
de Cooperació?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes polseres pensa posar a disposició de les dones
maltractades l'Institut de la Dona?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines quantitats econòmiques ha rebut del Govern de les
Illes Balears l'associació "Acción Familiar"? Per quines
accions?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures concretes de suport a l'empresa DENIX de
Ciutadella de Menorca té previstes la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el resultat de les polseres per prevenir el
maltractament de les dones?
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació d'expedients sancionadors oberts per la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les
Illes Balears segons la Llei de comerç balear a l'illa de
Formentera?, des de l'any 2003 fins a l'actualitat, fent referència
al promotor del projecte, les seves principals característiques,
emplaçament, motiu de l'obertura de l'expedient i sanció
proposada.
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
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AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació d'expedients sancionadors oberts per la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les
Illes Balears segons la Llei de comerç balear a l'illa d'Eivissa?,
des de l'any 2003 fins a l'actualitat, fent referència al promotor
del projecte, les seves principals característiques, emplaçament,
motiu de l'obertura de l'expedient i sanció proposada.
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació d'expedients sancionadors oberts per la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les
Illes Balears segons la Llei de comerç balear a l'illa de
Menorca?, des de l'any 2003 fins a l'actualitat, fent referència al
promotor del projecte, les seves principals característiques,
emplaçament, motiu de l'obertura de l'expedient i sanció
proposada.
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

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.
Quina és la relació d'expedients sancionadors oberts per la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les
Illes Balears segons la Llei de comerç balear a l'illa de
Mallorca?, des de l'any 2003 fins a l'actualitat, fent referència al
promotor del projecte, les seves principals característiques,
emplaçament, motiu de l'obertura de l'expedient i sanció
proposada.
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
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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.
Quina és la relació de llicències autonòmiques atorgades per
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les
Illes Balears segons la Llei de comerç balear a l'illa de
Mallorca?, des de l'any 2003 fins a l'actualitat, fent referència al
promotor del projecte, les seves principals característiques,
emplaçament i motiu de l'atorgament.
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de llicències autonòmiques atorgades per
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les
Illes Balears segons la Llei de comerç balear a l'illa de
Menorca?, des de l'any 2003 fins a l'actualitat, fent referència al
promotor del projecte, les seves principals característiques,
emplaçament i motiu de l'atorgament.
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de llicències autonòmiques atorgades per
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les
Illes Balears segons la Llei de comerç balear a l'illa de
Formentera?, des de l'any 2003 fins a l'actualitat, fent referència
al promotor del projecte, les seves principals característiques,
emplaçament i motiu de l'atorgament.
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la relació de llicències autonòmiques atorgades per
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les
Illes Balears segons la Llei de comerç balear a l'illa d'Eivissa?,
des de l'any 2003 fins a l'actualitat, fent referència al promotor
del projecte, les seves principals característiques, emplaçament
i motiu de l'atorgament.
Palma, a 24 de novembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En base a quin argument el Govern de les Illes Balears no
s'ha personat a la querella presentada contra els administradors
de la Fundació Rubió?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines circumstàncies o quins informes està esperant el
Govern de les Illes Balears per decidir intervenir o no la
Fundació Rubió?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració realitza el Govern de les Illes Balears de les
manifestacions del president del Foment de Turisme de
Menorca en relació a la manca de treball eficaç en la promoció
turística de Menorca per part de l'executiu balear?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears comptar amb tots els
sectors, les associacions, les entitats i els partits polítics per a la
promoció turística de l'illa de Menorca?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
D'on treu les dades el Govern de les Illes Balears per
assegurar que IB3 ha fidelitzat el 45% de l'audiència?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina quantitat de diners augmentarà la despesa pública
el Govern de les Illes Balears per aconseguir que IB3 emeti les
24 hores del dia els 365 dies de l'any?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes vegades ha anunciat el Govern de les Illes Balears
durant la present legislatura que suprimirà l'impost de
successions sense que sigui cert?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Si el Govern de les Illes Balears no pensa aplicar
l'anomenada autotaxa, per què la manté a la Llei de mesures
tributàries i administratives de la comunitat autònoma de les
Illes Balears?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Si la mesura alternativa a l'anomenada autotaxa tampoc no
és acceptada pel sector, també la paralitzarà el Govern de les
Illes Balears?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

4437

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Està d'acord el Govern de les Illes Balears amb l'oposició del
ColAlegi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears a la
reconversió dels hotels en habitatges?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Relacions Institucionals durant l'any 2003?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan el Govern de les Illes Balears afirma en públic que
l'edició final de l'autotaxa serà "la més beneficiosa únicament i
exclusivament per al sector", no s'està oblidant d'una cosa
anomenada interès general?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports durant
l'any 2003?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
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 per a les arques públiques la visita de
quatre membres del Govern de les Illes Balears a l'Argentina en
menys d'un any?

BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Salut i Consum durant l'any 2003?
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Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Medi Ambient durant l'any 2003?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)
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.

BJ)

Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Treball i Formació durant l'any 2003?

Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia durant l'any 2003?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Educació i Cultura durant l'any 2003?

Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'any 2003?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Turisme i portaveu del Govern durant l'any
2003?

Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Presidència i Esports durant l'any 2003?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació durant l'any 2003?
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El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Interior durant l'any 2003?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Treball i Formació durant l'any 2004?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Relacions Institucionals durant l'any 2004?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Educació i Cultura durant l'any 2004?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports durant
l'any 2004?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Turisme i portaveu del Govern durant l'any
2004?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Salut i Consum durant l'any 2004?
Palma, a 28 de novembre del 2005.

BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Medi Ambient durant l'any 2004?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
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Antoni Diéguez i Seguí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia durant l'any 2004?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Interior durant l'any 2004?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'any 2004?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Relacions Institucionals durant l'any 2005?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Presidència i Esports durant l'any 2004?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports durant
l'any 2005?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació durant l'any 2004?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Salut i Consum durant l'any 2005?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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CE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Treball i Formació durant l'any 2005?
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia durant l'any 2005?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CJ)
CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Educació i Cultura durant l'any 2005?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'any 2005?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Turisme i portaveu del Govern durant l'any
2005?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Presidència i Esports durant l'any 2005?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria de Medi Ambient durant l'any 2005?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CI)

CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació durant l'any 2005?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Interior durant l'any 2005?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de contractes d'assistència tècnica ha fet la
Conselleria d'Immigració i Cooperació durant l'any 2005?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2003 per la Conselleria de
Relacions Institucionals?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2003 per la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2003 per la Conselleria de
Salut i Consum?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2003 per la Conselleria de
Treball i Formació?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2003 per la Conselleria
d'Educació i Cultura?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2003 per la Conselleria de
Turisme i portaveu del Govern?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2003 per la Conselleria de
Medi Ambient?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2003 per la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2003 per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2003 per la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2003 per la Conselleria
d'Interior?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2004 per la Conselleria de
Relacions Institucionals?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2003 per la Conselleria de
Presidència i Esports?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2004 per la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2004 per la Conselleria de
Turisme i portaveu del Govern?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2004 per la Conselleria de
Salut i Consum?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2004 per la Conselleria de
Medi Ambient?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2004 per la Conselleria de
Treball i Formació?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2004 per la Conselleria
d'Educació i Cultura?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2004 per la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2004 per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca?

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

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2004 per la Conselleria de
Presidència i Esports?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2004 per la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2004 per la Conselleria
d'Interior?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2005 per la Conselleria de
Relacions Institucionals?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:

4445

Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2005 per la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2005 per la Conselleria de
Salut i Consum?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2005 per la Conselleria de
Treball i Formació?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2005 per la Conselleria
d'Educació i Cultura?
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Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2005 per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2005 per la Conselleria de
Turisme i portaveu del Govern?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

DX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2005 per la Conselleria de
Presidència i Esports?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2005 per la Conselleria de
Medi Ambient?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

DY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2005 per la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2005 per la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2005 per la Conselleria
d'Interior?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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EA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total pagat per motiu de contractes
d'assistència tècnica durant l'any 2005 per la Conselleria
d'Immigració i Cooperació?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'aportació econòmica de l'IBATUR en
l'organització de l'XI Simposi i Jornades Internacionals d'orgue
històric de les Illes Balears?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'aportació per tots els conceptes que ha fet o farà
el Govern de les Illes Balears, incloent empreses públiques,
durant aquest exercici i successius al Fòrum Illes Balears?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'execució del pressupost del 2005 de la partida
corresponent al 0,7% de cooperació internacional?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EC)
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 motius el Govern de les Illes Balears presenta els
seus projectes a Eivissa a la seu del consell insular i a Menorca
mai?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ED)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'aportació econòmica que realitza l'IBATUR en
l'organització del II festival de música antiga "Speculum
Musicale"?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EG)
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.
Dins quin pla o programa d'inversions es contempla la
construcció del pavelló esportiu de l'IES de Marratxí per part
del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 28 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EH)
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.
Dins quin pla o programa d'inversions es contempla
l'execució de la pista esportiva a l'IES Pau Casesnoves d'Inca
per part del Govern de les Illes Balears?
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Palma, a 28 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 8611/05, del Grup Parlamentari Popular
relativa a construcció de la segona fase del Conservatori de
Música de les Illes Balears, amb solAlicitud de tramitació pel
procediment d'urgència davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 30 de novembre del 2005).
Palma, a 30 de novembre del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Vist que el Govern ja ha realitzat l’avantprojecte de l’edifici
d’estudis superiors de música i arts escèniques, el qual té un
cost estimat de 16.721.472 euros.
A més, està previst que l’edifici compti amb un teatre, amb
capacitat per a 350 persones, fet que dinamitzarà l’activitat
cultural de l’illa de Mallorca i donarà resposta a una necessitat
que es reivindica des de temps enrera.
I donada la urgent necessitat de procedir a la construcció de
la segona fase de l’edifici del Conservatori, el qual ubicarà el
Conservatori Superior de Música i l’Escola Superior d’Art
Dramàtic de les Illes Balears.
És per tots aquests motius abans esmentats que el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent proposició no de llei.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern central, concretament el Ministeri
d’Educació i Cultura, a iniciar les oportunes negociacions per
tal de signar un conveni de colAlaboració amb la Conselleria
d’Educació i Cultura, amb la finalitat de què el ministeri aporti
la meitat del cost el centre d’ensenyaments superiors de les Illes
Balears.

A)
Palma, a 18 de novembre del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent,
amb solAlicitud de tramitació pel procediment d'urgència, perquè
sigui tramitada davant comissió.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
Exposició de motius
A)
Donat que la colAlaboració entre el Ministeri d’Educació i
Cultura i la comunitat autònoma de les Illes Balears ve avalada
no tant pel títol I de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, sinó també i de forma específica per la
nostra comunitat autònoma pel títol VII de la Llei 3/2003, de 26
de març, de Règim jurídic de l’administració autònoma de les
Illes Balears.
Vist que l’any 1997, autoritzat per la comissió delegada del
Govern de política autonòmica, de 17 de novembre del mateix
any, es signà un conveni de colAlaboració entre el Ministeri
d’Educació i Cultura i la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esports de les Illes Balears per a la construcció del Conservatori
de Música Professional de Dansa i l’Auditori.

RGE núm. 8608/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la directora
general d'IB3.
La Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2005, d'acord amb
la Resolució de la Presidència sobre aplicació de les normes
reglamentàries en el funcionament de la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, admeté
a tràmit l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença
urgent de la directora general d'IB3, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
per tal d'informar sobre les l'nies generals del pressupost de
l'ens públic de Ràdio i Televisió IB3.

El conveni esmentat es va subscriure amb l’aportació per
part del Ministeri d’Educació de 600 milions de pessetes, quan
el cost total de l’obra era d’1.100.573.272 pessetes.
Vista la necessitat de què la Conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears dugui a terme la
construcció de la segona fase de l’edifici del Conservatori, el
qual acollirà el Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears.
Tenint en compte que l’àmbit educatiu de les Illes Balears
reitera la necessitat de crear una Escola Superior d’Art
Dramàtic, la qual s’ubicarà a l’edifici abans esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 9610/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Turisme.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
30 de novembre, conformement amb l'establert per l'article 175
del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
davant la Comissió de Turisme, per tal d'explicar l'evolució i el
funcionament del Pla de desestacionalització i els efectes sobre
el turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.

C)

B. L'Hble. Sra. Francina Armengol i Socias, mitjançant l'escrit
amb RGE núm. 9530/05 de dia 22 de novembre, solAlicita el
nomenament del Sr. Enric Culat Pascual com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista,
mentre duri la baixa per maternitat de la Sra. Yolanda Serrano
Moreno.

RGE núm. 9611/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Turisme.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
30 de novembre, conformement amb l'establert per l'article 175
del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
davant la Comissió de Turisme, per tal d'explicar la destinació
que han tengut els diners recaptats per concepte de l'anomenada
ecotaxa.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

En ús de les facultats previstes als articles 5 de l’Estatut
de personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Enric Culat Pascual com a personal eventual
amb categoria d’administrativa de cap de negociat ( assimilada
a funcionari de carrera del grup C, nivell 23), adscrit al servei
del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 23 de novembre del 2005, mentre
durin les 18 setmanes de la baixa per maternitat de la Sra.
Yolanda Serrano Morenno, a comptar des de dia 23 de
novembre del 2005.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 6922/05 a 6927/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de novembre del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
8619/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, del
Grup Parlamentari Socialista, i acceptà la retirada de les
preguntes de referència, relatives a necessitats de personal
especialitzat en atenció geriàtrica (I-VI), publicades als BOPIB
núm. 104, de 7 d'octubre, i 110, d'11 de novembre d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de novembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors des de la data de
notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 24 de novembre del 2005.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 102.

Ordre de Publicació
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- Pàg. 3947 i 3956. Proposicions no de llei davant Comissió,
Apartat A)
On diu: RGE núm. 6450/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a estació provisional del tren a Palma.
Hi ha de dir: RGE núm. 6460/05, del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, relativa a estació provisional del tren a
Palma.
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