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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre del 2005, aprovà la Llei de mesures
específiques i tributàries per a les illes d'Eivissa i Formentera
en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i turisme.

Palma, a 5 de desembre del 2005
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
LLEI DE MESURES ESPECÍFIQUES I TRIBUTÀRIES

PER A LES ILLES D'EIVISSA I FORMENTERA EN
MATÈRIA D'ORDENACIÓ TERRITORIAL,

URBANISME I TURISME

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei de Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries va ser modificada per la Llei
9/1999, de 6 d’octubre, de mesures cautelars i d’emergència
relatives a l’ordenació del territori i de l’urbanisme de les Illes
Balears.

L’exposició de motius d’aquesta Llei 9/1999, de 6
d’octubre, assenyalava que “L’actualitat en matèria territorial i
urbanística a les Illes Balears es caracteritza, entre altres
aspectes, per la intensa pressió edificatòria sobre el sòl rústic,
per la necessitat de modificar significativament el contingut de
les Directrius d’Ordenació Territorial, aprovades per la recent
Llei 6/1999, de 3 d’abril, i d’elaborar, tramitar i aprovar els
plans territorials parcials de cada illa.”

Les determinacions d’aquesta llei anomenada “de mesures
cautelars i d’emergència” provocaren efectes retroactius i
desfavorables als drets legítims dels ciutadans, els quals, en base
al principi de la confiança legítima en les institucions, pel que
fa a la normativa aplicable al sòl rústic, varen veure’s
perjudicats de forma injusta i contrària al principi de seguretat
jurídica.

Doncs bé, aquesta situació cautelar que assenyalava aquesta
llei ha desaparegut. En aquests moments els tres plans
territorials que l’article 8.2 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de
Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i mesures
tributàries, encomanava als consells insulars han estat redactats
i aprovats pels ens insulars respectius.

No cal oblidar que ja l’exposició de motius de la Llei
14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial, reconeixia
que “la configuració de l’arxipèlag facilita que cada una de les
Illes dugui a terme l’ordenació del seu territori de manera
autònoma a través de les institucions pròpies, i que el Govern de
les Illes Balears esdevingui garant dels aspectes de l’ordenació
que transcendeixin l’àmbit insular”.

En la mateixa línia, la Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució
de competències als consells insulars en matèria d’ordenació del
territori assenyalava com a objectiu primordial de la regulació
que les institucions pròpies de cada illa puguin desenvolupar, en
l’àmbit respectiu, un model territorial propi.

Per tot l’anterior, una vegada aprovat el Pla territorial insular
d’Eivissa i Formentera, el qual recollint el model territorial
establert a les Directrius, s’ajusta a les particularitats pròpies de
les illes Pitiüses, es fa necessari procedir a dictar mesures de
caràcter legislatiu, que garanteixin l’efectivitat del model
territorial contingut per a ambdues illes en aquest pla.

Per altra banda, aquestes determinacions no transcendeixen
l’àmbit insular, sinó que adapten aspectes de la legislació balear
a la idiosincràsia pròpia d’unes Illes amb identitat diferenciada
i amb unes característiques d’assentaments humans totalment
diferents a les de la resta de les Illes.

Així, a l’àmbit d’Eivissa i Formentera mitjançant la present
llei es deroguen els efectes retroactius que produí la Llei 9/1999,
de 6 d’octubre, sobre els expedients que resultaren afectats per
aquesta llei. Es preveuen determinacions per als terrenys on l’ús
d’habitatge unifamiliar resulta prohibit, per tal que siguin
computables a efectes edificatoris amb les condicions que s’hi
preveuen. Així mateix, s’estableixen mesures de compensació
en terrenys inedificables per possibilitar la construcció d’un
habitatge unifamiliar. Per altra banda, es regula amb caràcter
general l’agrupació de les edificacions a sòl rústic, prevista fins
ara només per als terrenys qualificats per la Llei 1/1991, de 30
de gener, d’espais naturals.

S’estableixen diverses mesures d’ordenació que permeten,
en determinades condicions, una reducció de la superfície
mínima exigible a efectes edificatoris en finques de sòl rústic,
amb la finalitat de primar els propietaris tradicionals d’aquests
terrenys. En els nuclis rurals a delimitar pels ajuntaments,
s’especifica que aquest no resultarà incompatible amb la
delimitació de l’àrea de protecció territorial recollida en els
instruments d’ordenació territorial. Es recupera allò que ja
establí la disposició addicional tercera de les directrius
originàries pel que fa a la incorporació a l’ordenació de les
edificacions existents respecte de les quals ja no procedeixi
adoptar mesures de restabliment de la legalitat urbanística. Es
faculta el Pla territorial per regular l’ampliació d’habitatges
existents en sòl rústic ubicats en zones on l’ús d’habitatge
resulti prohibit o no apte per ubicar-hi habitatges i per regular
les modalitats, condicions específiques i procediment
d’autorització de l’oferta turística a sòl rústic, per tal
d’adaptar-les a l’especificitat de cada illa, atès que la normativa
sectorial existent a les Illes Balears no reflecteix l’especificitat
de les Pitiüses. Aquesta llei preveu la compatibilització de la
vinculació de l’activitat de camp de golf sense oferta
complementària amb la d’ús d’habitatge, degut a la
disseminació pròpia dels assentaments en sòl rústic existent a
les Illes que podrien arribar a fer inviable aquest tipus d’oferta
que contribueix a la desestacionalització de l’activitat turística.
Finalment, en ordre a facilitar el procediment d’adaptació dels
planejaments generals municipals als instruments d’ordenació
territorial, la llei permet que la seva revisió s’efectuï mitjançant
la formulació de normes subsidiàries i complementàries de
planejament.

Article 1
Àmbit d’aplicació
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Les determinacions establertes en la present llei resultaran
d’aplicació a l’àmbit territorial de les illes d’Eivissa i de
Formentera.

Article 2
Derogació dels efectes retroactius de la Llei 9/1999, de 6
d’octubre

L’òrgan competent del Consell Insular podrà informar
novament els projectes de construcció d’un habitatge
unifamiliar a sòl rústic que, amb la finalitat d’obtenir la
pertinent llicència d’obres, es presentaren al corresponent
ajuntament entre els dies 13 de juliol del 1999 i el 13 d’octubre
del 1999, ambdós inclosos, i que per efecte d’allò disposat a la
disposició transitòria de la Llei 9/1999, del 6 d’octubre, de
mesures cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del
territori i l’urbanisme a les Illes Balears, s’informaren
desfavorablement per la comissió insular d’urbanisme per
incompliment del requisit de parcelAla mínima o per resultar
prohibit l’ús d’habitatge unifamiliar, en aplicació de les
determinacions d’aquesta llei.

A aquests efectes, prèvia petició de la persona interessada
efectuada a l’efecte davant el Consell Insular, els esmentats
expedients es resoldran d’acord amb la normativa vigent a la
data de solAlicitud de llicència, sense tenir en compte les
disposicions que sobre parcelAla mínima o de prohibició d’ús
d’habitatge unifamiliar establí la Llei 9/1999, de 6 d’octubre.

Article 3
Determinacions per als terrenys on l’ús d’habitatge
unifamiliar resulta prohibit

1. Als efectes del compliment dels requisits d’edificabilitat,
ocupació i parcelAla mínima establerts per a l’ús d’habitatge
unifamiliar aïllat, quan una part d’una finca registral s’emplaci
en terrenys de sòl rústic on l’ús d’habitatge resulti prohibit o no
apte per ubicar-hi habitatges i l’altra part admeti aquest ús,
podrà computar-se la superfície dels terrenys on l’ús d’habitatge
resulti prohibit o no apte per ubicar-hi habitatges, sempre i quan
les noves edificacions se situïn fora d’aquests i en els següents
supòsits:

a) Els qualificats com àrea de protecció territorial de carreteres,
a què es refereix l’article 19.1e) e).2 de la Llei 6/1999, de 3
d’abril, de Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears
i de mesures tributàries, computaran en la seva integritat.

b) Pel que fa als qualificats com àrea de protecció territorial de
costes a què es refereix l’article 19.1e) e).1 de la Llei 6/1999, de
3 d’abril, de Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries, tan sols computaran els situats
fora de la franja de 250 metres a Eivissa i 50 a Formentera,
amidades des del límit interior de la ribera de la mar.

c) Els delimitats pels instruments d’ordenació territorial o
municipals com no aptes per emplaçar-hi edificacions o de
protecció de construccions, computaran en la seva integritat.

d) Pel que fa als qualificats com Àrea Natural d’Especial Interès
d’alt nivell de protecció o qualsevol altra categoria de protecció
de la qual resulti que l’ús d’habitatge unifamiliar resulti
prohibit, s’aplicaran els paràmetres establerts per a les àrees
naturals d’especial interès pels instruments d’ordenació

territorial o els establerts pels instruments de planejament
municipal en aquella zona, si aquests resultaven més restrictius.

2. Per a l’aplicació del apartats a), b) i c) del punt 1 d’aquest
article es prendran en consideració els paràmetres derivats de la
qualificació subjacent d’aquests terrenys, i per a l’apartat d)
computaran els paràmetres de les àrees naturals d’especial
interès. 

Article 4
Mesures de compensació d’inedificabilitat per a l’ús
d’habitatge unifamiliar

1. Respecte de les finques registrals de sòl rústic existents i amb
la configuració i superfície que tenien abans de l’entrada en
vigor de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes
Balears, de superfície igual o superior a la determinada com
mínima per a la categoria en la qual se situïn que resultin
totalment incloses en una zona on l’ús d’habitatge resulti
prohibit o no apte per ubicar-hi habitatges segons l’ordenació,
els instruments de planejament general podran preveure mesures
que possibilitin la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat,
mitjançant:

a) L’assignació de terrenys inclosos entre els obtinguts en sòl
urbà i urbanitzable en virtut de la cessió obligatòria que l’article
14.2.c de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, de règim del sòl i
valoracions preveu.

b) L’assignació de terrenys urbanitzables entre els compromisos
de desenvolupament dels quals s’inclogui tal condició.

c) La regulació de la possibilitat d’edificar en parcelAles de sòl
rústic on l’ús d’habitatge resulti permès o apte per ubicar-hi
habitatges de superfície inferior a la mínima assenyalada a
l’ordenació per a la categoria de què es tracti, establint els
requisits necessaris per garantir la menor afecció possible als
terrenys amb ells confrontats.

d) La regulació de la possibilitat d’edificar l’habitatge
unifamiliar en parcelAles resultants d’una agrupació de
l’edificació.

2. En els casos descrits en els apartats a) i b) serà necessària la
cessió al patrimoni municipal en sòl de la finca que origini la
compensació.

3. En els casos descrits en els apartats c) i d) haurà de
vincular-se a l’habitatge unifamiliar aïllat, a més de la parcelAla
en què se situï, la totalitat de la finca registral que origini la
compensació, i quedarà tot el conjunt com indivisible.

4. Per a l’aplicació de l’apartat c) d’aquest article, es tendran en
compte les següents condicions:

Per a terrenys totalment situats en l’Àrea de Protecció
Territorial de costes o en terrenys delimitats pels instruments
d’ordenació territorial o municipals com no aptes per
emplaçar-hi edificacions o de protecció de construccions,
s’haurà de comptar en aquest àmbit amb una finca de superfície
igual o superior a la parcelAla mínima de la categoria subjacent.

Per a terrenys totalment situats en l’Àrea Natural d’Especial
Interès d’alt nivell de protecció, s’haurà de comptar amb una
finca de superfície igual o superior a la parcelAla mínima
establerta per a les Àrees Naturals d’Especial Interès per
l’instrument d’ordenació territorial o l’establerta pels
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instruments de planejament municipal en aquella zona, si
aquests resultaven més restrictius.

Article 5
Agrupació de l’edificació en sòl rústic

1. Als terrenys ubicats a sòl rústic, on l’ús d’habitatge
unifamiliar no resulti prohibit, en els quals, en aplicació de la
superfície mínima establerta per a la zona de què es tracti, sigui
possible edificar dos o més habitatges unifamiliars, els
habitatges que resultin d’aquesta aplicació es podran agrupar
fins a un màxim de quatre habitatges, s’edificarà cadascun en
terrenys d’ús privatiu de la superfície màxima i en les
condicions que a aquests efectes estableixi el corresponent
instrument d’ordenació territorial, i quedarà vinculada al
conjunt de les edificacions la superfície total de la finca
registral.

2. Del dit anteriorment s’haurà de derivar una menor afecció
sobre el territori i per als terrenys confrontats.

Excepcionalment, l’òrgan corresponent al consell insular
podrà autoritzar un nombre major d’habitatges sempre que
d’aquesta agrupació es derivi un menor impacte sobre el
territori.

3. En cap cas, de l’agrupació no podran resultar més habitatges
dels que resultarien d’aplicar les regles previstes al corresponent
instrument d’ordenació territorial per a les segregacions,
divisions o fragmentacions de finques de sòl rústic.

4. En el supòsit que es vulgui procedir a l’alienació o segregació
dels habitatges construïts a l’empara del present article, cada un
d’aquests haurà de quedar incorporat físicament a una finca que
disposi de la superfície mínima més restrictiva establerta per a
la zona de què es tracti, i s’haurà d’inscriure la nova finca en el
Registre de la Propietat com a indivisible a tots els efectes.
Quan no es donin les circumstàncies previstes en l’epígraf
anterior, no serà possible l’alienació o la segregació dels
habitatges construïts.

Article 6
Mesures d’ordenació per a finques de sòl rústic

1. Quan dues o més finques registrals independents i
confrontants entre si, existents i amb la configuració i la
superfície que tenien abans a l’entrada en vigor de la Llei
6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, que
estiguin situades totalment en terrenys qualificats com àrea
natural d’especial interès o àrea rural d’interès paisatgístic,
s’agrupin en una sola finca registral, als efectes de complir la
parcelAla mínima exigida per a l’edificació d’un habitatge
unifamiliar aïllat podran beneficiar-se d’una reducció del 25%
de la superfície mínima exigible més restrictiva que estableixi
el corresponent instrument d’ordenació territorial o el
planejament municipal. Aquest benefici resultarà incompatible
amb qualsevulla altres reduccions de superfície mínima
establertes a la normativa vigent.

La finca resultant de l’esmentada agrupació romandrà com
a indivisible en el Registre de la Propietat i no podrà ser objecte
de cap acte de segregació o divisió posterior.

2. Quan dues o més finques registrals independents i
confrontants entre si, existents i amb la configuració i la
superfície que tenien abans a l’entrada en vigor de la Llei
6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, que

estiguin situades totalment en terrenys qualificats com sòl rústic
de règim general, s’agrupin en una sola finca registral als
efectes de complir la parcelAla mínima exigida per a l’edificació
d’un habitatge unifamiliar aïllat, aquesta serà de 14.000 m², i hi
resultarà d’aplicació la resta de condicions d’edificació que el
corresponent instrument d’ordenació territorial estableixi en
proporció a la superfície de parcelAla existent. La finca resultant
de l’esmentada agrupació romandrà com a indivisible en el
Registre de la Propietat i no podrà ser objecte de cap acte de
segregació o divisió posterior.

Article 7
Delimitació de nuclis rurals a les àrees de protecció
territorial de costes

La delimitació de nuclis rurals a sòl rústic pels instruments
de planejament general en els termes i les condicions que
estableixi el corresponent instrument d’ordenació territorial no
resultarà incompatible amb la delimitació de l’Àrea de Protecció
Territorial de costes a què es refereix l’article 19.1.e) e).1 de la
Llei 6/1999, de 3 d’abril, de Directrius d’Ordenació Territorial
de les Illes Balears i de mesures tributàries, recollida en el
corresponent instrument d’ordenació territorial.

Article 8
Incorporació a l’ordenació. Mesures tributàries i
administratives

1. Les edificacions existents respecte de les quals ja no
procedeixi adoptar les mesures de restabliment de la legalitat
urbanística que impliquin la demolició, per manifesta
prescripció de la infracció, podran incorporar-se a l’ordenació
amb tots els drets i deures inherents a les obres realitzades i
d’acord amb les seves característiques reals a l’entrada en vigor
d’aquesta llei.

A aquests efectes, el procediment es substanciarà davant
l’ajuntament corresponent, i haurà de solAlicitar-se la seva
legalització que es concedirà sempre que, juntament amb la
petició es presenti la documentació gràfica i escrita
corresponent a l’edificació en el seu estat real i s’adjunti
projecte d’incorporació de mesures d’adequació a les condicions
generals d’integració ambiental i paisatgística que l’ordenació
estableixi.

2. L’anterior no resultarà d’aplicació a les edificacions per a les
quals el planejament general expressament estableixi la seva
situació de fora d’ordenació, ni impedirà la seva posterior
assignació expressa a aquesta situació per les modificacions o
revisions d’aquest planejament.

3. La legalització restarà subjecta al pagament de les mateixes
taxes i dels mateixos imposts prevists a la normativa per a les
noves edificacions.

4. Les edificacions que per aplicació d’aquest article resultin
legalitzades tindran la consideració d’activitats que comporten
un determinat aprofitament del sòl rústic, per la qual cosa el
promotor haurà d’abonar a l’ajuntament en el moment de la
concessió de la llicència municipal un 10% sobre el valor de
l’obra realment executada. Les quantitats ingressades per aquest
concepte s’hauran de destinar a l’adquisició, recuperació,
protecció i gestió sostenible d’espais i recursos naturals o a
l’adquisició de terrenys per dur a terme les operacions de
compensació que preveu l’article 4 d’aquesta llei.
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5. Una vegada incorporades a l’ordenació, les edificacions
esmentades podran ser objecte d’ampliació, per una sola
vegada, en els termes i les condicions que a l’efecte estableixi
l’instrument d’ordenació territorial o municipal.

Article 9
Ampliació d’habitatges existents en sòl rústic

El Pla territorial insular podrà regular l’ampliació dels
habitatges unifamiliars existents a sòl rústic on l’ús d’habitatge
resulti prohibit o no apte per ubicar-hi habitatges segons
l’ordenació, sense ajustar-se a les limitacions que determinin els
punts 1 i 2 de l’article 28 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl
rústic de les Illes Balears. En tot cas, aquesta ampliació es farà
compatible amb el manteniment de les característiques del sòl
rústic on s’ubiquin i s’ajustarà als criteris generals que sobre la
integració de l’edificació l’instrument d’ordenació estableixi.

Article 10
Regulació de l’oferta turística a sòl rústic

De conformitat amb l’article 24 de la Llei 6/1999, de 3
d’abril, de Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears
i de mesures tributàries, el Pla Territorial podrà regular les
modalitats, condicions específiques i procediment d’autorització
de l’oferta turística possible a sòl rústic, per tal d’adaptar-les a
l’especificitat de cada illa.

Article 11
Compatibilitat de la vinculació a l’activitat de camp de golf

La vinculació a l’activitat de camp de golf sense oferta
complementària dels terrenys en què es pretengui aquesta
activitat, es podrà efectuar sobre terrenys ja vinculats a l’ús
d’habitatge unifamiliar aïllat en sòl rústic, i ambdues
vinculacions seran compatibles. Aquesta vinculació podrà tenir
caràcter temporal per període idèntic al de la realització de
l’activitat de camp de golf.

Article 12
Revisió dels plans generals d’ordenació urbana mitjançant
normes subsidiàries i complementàries

La revisió dels instruments de planejament general vigents,
redactats i aprovats d’acord amb el que es disposa a la Llei del
sòl de 2 de maig del 1975,  podrà efectuar-se mitjançant la
formulació de normes subsidiàries i complementàries del
planejament quan les característiques del seu desenvolupament
urbanístic i capacitat de gestió urbanística municipal així ho
aconsellin. Per acollir-se a aquest supòsit, l’aprovació inicial de
la revisió requerirà prèviament l’informe favorable de l’òrgan
competent del consell insular.

Disposició derogatòria

Queda derogada a l’àmbit territorial de les illes d’Eivissa i
Formentera qualsevol disposició de rang legal o reglamentari de
caràcter urbanístic, d’ordenació territorial o turístic que s’oposi
o contradigui el disposat en aquesta llei.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 29 de novembre del 2005.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm.
5189/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
generalització del tot inclòs.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Turisme, Joan Flaquer i Riutort.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, l'HBle. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'HBle. Sr.
Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Celestí
Alomar i Mateu i Joan Flaquer i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 7805/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a anulAlació
de la convocatòria de cursos de formació. (BOPIB 109 de 4 de
novembre del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 8107/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acords amb l'administració de
l'Estat en matèria de planificació energètica. (BOPIB 110 d'11
de novembre del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 9531/05,
de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a tancament de l'empresa
Yanko. (BOPIB 112 de 25 de novembre del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 9533/05,
de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a seguretat al colAlegi públic de
Santa Isabel. (BOPIB 112 de 25 de novembre del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 9526/05,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

modificació del Pla director sectorial de residus urbans de
Mallorca. (BOPIB 112 de 25 de novembre del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 9540/05,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració entre la
Conselleria de Salut i el sector de la restauració pel que fa a la
Llei de drogodependències i altres addiccions. (BOPIB 112 de
25 de novembre 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 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 9542/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a increment de les ajudes al
jovent. (BOPIB 112 de 25 de novembre del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 9543/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de centre nacional de
formació laboral. (BOPIB 112 de 25 de novembre del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 9534/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a seguretat a les obres
públiques. (BOPIB 112 de 25 de novembre del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 9537/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a nou impost. (BOPIB 112
de 25 de novembre del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 9541/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de reforma del centre
es Pinaret. (BOPIB 112 de 25 de novembre del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 9538/05,
de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de qualitat de les aigües de
bany a l'illa de Menorca. (BOPIB 112 de 25 de novembre del
2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 9539/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a implicació de les empreses de
les Illes Balears en l'adopció de sistemes de qualitat. (BOPIB
112 de 25 de novembre del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 9532/05,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a necessitat de subministrament
de les institucions. (BOPIB 112 de 25 de novembre del 2005).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 8311/05, del
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Grup Parlamentari Socialista, relativa a política educativa del
Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 111 de 18 de
novembre del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre 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 29

de novembre del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 8507/05, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a criteris
per a la programació d'IB3. (BOPIB núm. 111 de 18 de
novembre del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears

per la continuïtat dels centres territorials de RTVE.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de novembre del 2005, aprovà per assentiment la declaració
institucional de referència, amb el contingut literal següent:

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
per la continuïtat dels centres territorials de RTVE

“El centre territorial de RTVE a les Illes Balears, des dels
inicis de la democràcia, ha dut a terme una tasca prou positiva
d’informar els ciutadans de les Illes Balears i, en uns moments
difícils, de contribuir a la normalització lingüística de la nostra
Comunitat. Històricament capdavanter d’audiència a les
Balears, avui, constitueix un dels principals patrimonis històrics
de RTVE.

A l’Estat espanyol, els centres territorials hi tenen un paper
important a jugar, pel que fa a la seva cohesió. És necessari que
qualsevol ciutadà de l’Estat estigui informat de la realitat social
de cada Comunitat Autònoma, cosa que fa imprescindible
l’intercanvi d’informació, des de cada autonomia, amb tots els
territoris; a més de la projecció d’aquesta mateixa informació a
l’exterior, a través dels canals internacionals.

Atesa l’especial situació per la qual passa ara aquest centre,
d’una possible reestructuració, i la seva demostrada utilitat a les
Illes Balears, 

El Parlament de les Illes Balears declara que dóna suport a
l’acord adoptat per unanimitat per l’Assemblea de Treballadors
de TVE a les Balears, amb la finalitat que aquest centre pugui
continuar duent a terme aquesta tasca positiva, i tan beneficiosa,
per a les nostres illes.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre
del 2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6851/05,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
petició de retirada de les tropes d'Afganistan. (BOPIB núm. 104
de 7 d'octubre del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre 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 23 de novembre del 2005, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 5469/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa al desenvolupament de les
especialitats d'infermeria. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del
2005).
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La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre 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 23 de novembre del 2005, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 6999/05, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a salut
bucodental de la població d'entre 6 i 15 anys. (BOPIB núm. 106
de 21 d'octubre del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de novembre del 2005, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 6888/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la publicació d'iniciatives, projectes i plans a la pàgina
web de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 104 de 7 d'octubre del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 6898/05 i 6900/05 a 6903/05.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de novembre del 2005, atès l'escrit
RGE núm. 9550/05, presentat pel Govern de les Illes Balears,
quedaren ajornades les preguntes de referència, presentades per
la diputada Sra. Patricia Abascal i JIménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a venda d'una parcelAla al Parc
Bit (I i II), a centres educatius al Parc Bit, a subvenció del
Ministeri de Ciència i Tecnologia i a centre d'estudis de turisme
i oci, respectivament (BOPIB núm. 104, de 7 d'octubre
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 8956/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a inspeccions
a escorxadors no legals. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del
2005).

Fins el desembre del 2004, la Direcció General de Consum
no ha dut a terme inspeccions en relació amb escorxadors no
legals en no tenir competències en la matèria.

Palma, 17 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 8957/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a inspeccions
a granges d'aus i porcs. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del
2005).

Fins el desembre del 2004, la Direcció General de Consum
no ha dut a terme inspeccions en relació amb granges d'aus i
porcs en no tenir competències en la matèria.

Palma, 17 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 561/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a Consell de
seguretat alimentària. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).
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Inicià les seves tasques el passat dia 7 de juliol.

Palma, 17 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1915/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a exercici del
dret de tempteig i retracte durant el 2001. (BOPIB núm. 77 de
4 de març del 2005).

La Conselleria d'Educació i Cultura no va exercir el dret de
tempteig i retracte durant el 2001.

Palma, 3 de novembre de 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1916/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a exercici del
dret de tempteig i retracte durant el 2002. (BOPIB núm. 77 de
4 de març del 2005).

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

Palma, 3 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1925/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a conservació
del patrimoni històric. (BOPIB núm. 77 de 4 de març del 2005).

La xarxa de tècnics de patrimoni històric no és competència
de la Conselleria d'Educació i Cultura.

Palma, 3 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 1926/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a plans
especials de protecció prevists a l'article 20 de la Llei 16/1985,
de Patrimoni Històric Espanyol. (BOPIB núm. 77 de 4 de març
del 2005).

La xarxa de tècnics de patrimoni històric no és competència
de la Conselleria d'Educació i Cultura.

Palma, 3 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2865/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB
núm. 81 de 8 d'abril del 2005).

El nombre d'intervencions programades i realitzades per
especialitats en jornada laboral extraordinària per temps
d'espera de menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6
mesos a l'Hospital de Can Misses referit al mes de març del
2005 és de zero.

Palma, 17 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3744/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a nivell C de
català de Laura Estaràs Ferragut. (BOPIB núm. 86 de 13 de
maig del 2005).

Sí, el té.

Palma, 17 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3768/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
concertació de cicle formatiu de grau mitjà a La Salle. (BOPIB
núm. 86 de 13 de maig del 2005).

No s'han concertat dues unitats de cicle formatiu de grau
mitjà al ColAlegi La Salle de Palma.

Palma, 9 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 3769/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
concertació d'educació infantil al Sagrat Cor. (BOPIB núm. 86
de 13 de maig del 2005).

No s'ha concertat cap unitat d'educació infantil al ColAlegi
Sagrat Cor de Palma.

Palma, 9 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
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L)
A la Pregunta RGE núm. 3950/05, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a objectius
de l'arrendament de la Posada de Biniatró a Campanet.
(BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

El Govern de les Illes Balears no disposava de cap centre a
la part forana de Mallorca, amb les característiques adients per
destinar-lo a centre de promoció cultural, amb la possibilitat
d'apropar a una gran massa de població de la comunitat
autònoma, els grans esdeveniments culturals que, en forma
d'exposicions, cicles de conferències, concerts, trobades
literàries, etcètera, s'organitzen i promouen per part de
l'administració autònoma i es concentren íntegrament a Palma.

Aquesta concentració geogràfica, en res beneficia
l'apropament de la cultura al ciutadà, pel qual, la distància
geogràfica sembla sovint un escull insalvable.

La Posada de Biniatró gaudeix d'unes instalAlacions que la
converteixen en idònia com a centra cultural i d'exposicions.

Palma, 3 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 3984/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Arxiu del
Regne de Mallorca. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

La reforma de l'edifici de l'Arxiu del Regne de Mallorca és
competència del Ministeri de Cultura, atès que és un edifici de
titularitat estatal. La Conselleria d'Educació i Cultura i el
ministeri treballen conjuntament per planificar el cronograma
d'actuacions per dur endavant l'esmentada reforma.

Es preveu que durant l'any 2006 es realitzin les cates
arqueològiques i es pugui redactar i contractar el projecte
arquitectònic de la reforma.

Palma, 3 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 4446/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell,  relativa a instituts
que han reduït els cursos de batxillerat. (BOPIB núm. 89 de 3
de juny del 2005).

Cap institut de les Illes Balears ha reduït les modalitats de
batxillerat.

Palma, 14 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 4923/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a
escolarització de nins d'Eivissa a Santa Eulàlia. (BOPIB núm.
91 de 17 de juny del 2005).

La Conselleria d'Educació i Cultura ha aplicat el que
s'estableix a l'ordre d'admissió d'alumnes.

Palma, 14 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 4924/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a
escolarització de nins de Sant Josep a Eivissa. (BOPIB núm.
91 de 17 de juny del 2005).

La Conselleria d'Educació i Cultura ha aplicat a tots els
alumnes el barem que s'estableix a l'ordre d'admissió d'alumnes.

Palma, 14 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 4930/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a obres
d'ampliació del ColAlegi Vara de Rei (II). (BOPIB núm. 91 de
17 de juny del 2005).

Aquesta ampliació consisteix en una adequació i reordenació
general dels espais de l'actual edifici del CP Vara de Rei, per tal
d'adaptar-lo a les necessitats pròpies d'un centre d'una línia, per
la qual cosa s'efectuarà enderroc de les cases annexes al centre
dotant així dels nous espais destinats a l'ampliació, la qual
inclou, així mateix, la construcció d'un gimnàs.

Palma, 14 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 4931/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a obres
d'ampliació de l'Institut de Sant Antoni. (BOPIB núm. 91 de 17
de juny del 2005).

En data 27 de setembre del 2005 es publicà al BOIB el
concurs públic per a la redacció d'avantprojectes per a la
construcció del nou IES de Sant Antoni, atorgant un termini per
a la presentació de propostes de 70 dies. Així les coses es
preveu efectuar l'elecció del treball guanyador, -al redactor del
qual li serà encarregada la redacció del projecte bàsic i
d'execució-, dins la setmana del 12 al 16 de desembre. Una
vegada es tenguin els esmentats projectes es portaran a terme
tots els tràmits administratius encaminats a la contractació de
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l'execució de les obres de construcció del centre de la referència
amb la major celeritat possible, les quals seran d'un pressupost
aproximat de 5.700.000 euros i es preveu, amb els antecedents
glossats, s'iniciïn dins l'any 2006.

Palma, 14 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 4941/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diners per als
clubs esportius de futbol. (BOPIB núm. 91 de 17 de juny del
2005).

La Conselleria de Presidència i Esports, durant l'any 2004,
no ha abonat directament res a clubs de futbol, encara que
indirectament poden haver rebut aportacions que s'han abonat
a la Federació Balear de Futbol per import de 30.600 euros.

La Fundació Illesport, durant l'any 2004, ha abonat
directament als clubs de futbol 27.048 euros.

Palma, 8 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 4942/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diners per als
clubs esportius de tennis. (BOPIB núm. 91 de 17 de juny del
2005).

La Conselleria de Presidència i Esports, durant l'any 2004,
no ha abonat directament res a clubs de tennis, encara que
indirectament poden haver rebut aportacions que s'han abonat
a la Federació Balear de Tennis per import de 13.175,43 euros.

Palma, 8 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 4943/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diners per als
clubs esportius de ciclisme. (BOPIB núm. 91 de 17 de juny del
2005).

La Conselleria de Presidència i Esports, durant l'any 2004,
ha abonat directament als clubs de ciclisme 10.100 euros,  i de
forma indirecte poden haver rebut aportacions que s'han abonat
a la Federació Balear de Ciclisme per import de 33.275,82
euros.

Palma, 8 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 4944/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diners per als
clubs esportius de bàsquet. (BOPIB núm. 91 de 17 de juny del
2005).

La Conselleria de Presidència i Esports, durant l'any 2004,
no ha abonat directament res a clubs de bàsquet, encara que
indirectament poden haver rebut aportacions que s'han abonat
a la Federació Balear de Bàsquet per import de 9.267,77 euros.

La Fundació Illesport, durant l'any 2004, ha abonat
directament als clubs de bàsquet 817.377 euros.

Palma, 8 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 4945/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diners per als
clubs esportius de vela. (BOPIB núm. 91 de 17 de juny del
2005).

La Conselleria de Presidència i Esports, durant l'any 2004,
ha abonat directament als clubs de vela, encara que  indirecte
poden haver rebut aportacions que s'han abonat a la Federació
Balear de Vela per import de 54.062,72 euros.

Palma, 8 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 4950/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a conservatoris
de música de la part forana. (BOPIB núm. 91 de 17 de juny del
2005).

Tal i com apareix en el Pla d'ensenyaments artístics serà
competència dels municipis i per tant, dels ajuntaments.

Palma, 14 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 4951/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a conservatoris
de música a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 91 de 17 de
juny del 2005).

Tal i com apareix en el Pla d'ensenyaments artístics serà
competència dels municipis i per tant, dels ajuntaments.
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Palma, 14 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 4952/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a conservatoris
de música a Menorca. (BOPIB núm. 91 de 17 de juny del
2005).

Tal i com apareix en el Pla d'ensenyaments artístics serà
competència dels municipis i per tant, dels ajuntaments.

Palma, 14 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AB)

A les Preguntes RGE núm. 5550 i 5551/05, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relatives a
rehabilitació i reformes de mercats el 2004 i rehabilitació i
reformes de mercats el 2005. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol
del 2005).

Durant els anys 2004 i 2005 s'han aprovat les rehabilitacions
i reformes dels següents mercats:

Any 2005
-Municipi de Maó. Reforma de la peixateria municipal.

Import del projecte: 420.445,43 euros.
-Municipi de Maó. Reforma del Mercat del Claustre. Import

del projecte: 34.420,94 euros.
-Municipi de Palma. Reforma del Mercat de Llevant. Import

del projecte: 152.599,13 euros.
-Municipi de Palma. Reforma de llocs de venda i zones

d'exposició dels pavellons de fruites i hortalisses de
Mercapalma.  Import del projecte: 1.017.039 euros.

Any 2004
-Municipi de Palma. Modernització del sector majorista de

fruites de Mercapalma. Import del projecte: 331.709 euros.
-Municipi de Palma. Reforma del Mercat de l'Olivar. Import

del projecte: 240.000 euros.
-Municipi de Palma. Reforma del Mercat de Santa Catalina.

Import del projecte: 231.288,22 euros.
-Municipi de Palma. Reforma del Mercat de Pere Garau.

Import del projecte: 123.930,78 euros.
-Municipi de Felanitx. Reforma del Mercat del Municipal.

Import del projecte: 109.794,87 euros.
-Municipi de Sineu. Reforma del Mercat Municipal. Import

del projecte: 313.140 euros.
-Municipi de Maó. Reforma del Mercat del Claustre. Import

del projecte: 15.126,46 euros.
-Municipi d'Inca. Nova construcció del Mercat Municipal.

Import del projecte: 4.476.000 euros.

Palma, 8 de novembre del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AC)
A la Pregunta RGE núm. 5560/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a comptadors
individuals d'aigua. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

La Conselleria de Medi Ambient no té cap competència per
al desenvolupament d'accions de promoció immobiliària, la qual
cosa motiva el que no puguem indicar a quants d'habitatges
plurifamiliars s'han instalAlat comptadors individuals durant els
anys 2004 i 2005.

L'única administració que pot comprovar els comptadors
individuals d'aigua que s'han instalAlat durant els anys 2004 i
2005 és l'administració local, dins de cada un dels seus
respectius àmbits territorials.

Per altra banda, exercint una competència pròpia i amb
l'ànim de donar cobertura legal a la instalAlació de fontaneria de
baix consum, es va aprovar a la Llei de mesures de l'any 2003,
de 22 de desembre, aquesta exigència. El decret de
desenvolupament d'aquestes mesures està en una fase molt
avançada de tramitació, resultant una prioritat d'aquest Govern
l'aprovació d'aquest decret, vist que el Decret 88/2000, de 16 de
juny, aprovat per l'anterior Govern, pel qual s'adopten mesures
especials per a la gestió de recursos hídrics, en aplicació de
l'article 56 de la Llei d'aigües, el qual ha estat declarat nul de ple
dret per la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia, mitjançant les sentències 720 i 721.

Palma, 20 d'octubre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 5698/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de
qualitat i humanització de l'atenció al pacient (I). (BOPIB
núm. 98 de 28 de juliol del 2005).

La Conselleria de Salut i Consum no ha anunciat cap Pla de
qualitat i humanització de l'atenció al pacient per al període.

Palma, 17 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 5700/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de
qualitat i humanització de l'atenció al pacient (III). (BOPIB
núm. 98 de 28 de juliol del 2005).

Dins el Pla d'humanització de l'atenció sanitària 2004-2005,
el nombre de pacients que han rebut felicitació el dia del seu
aniversari, entre els mesos de gener i agost del 2005, ha estat de
685.

Palma, 17 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 5702/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de
qualitat i humanització de l'atenció al pacient (V). (BOPIB
núm. 98 de 28 de juliol del 2005).

Dins el Pla d'humanització de l'atenció sanitària 2004-2005,
els hospitals de la xarxa sanitària de l'Ib-salut compten amb la
colAlaboració de distintes associacions que reuneixen molts
voluntaris. El reclutament, la coordinació d'aquests voluntaris
es fa des de les ONG.

Palma, 17 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 5701/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de
qualitat i humanització de l'atenció al pacient (IV). (BOPIB
núm. 98 de 28 de juliol del 2005).

Dins el Pla d'humanització de l'atenció sanitària 2004-2005
s'han posat en marxa dos serveis de perruqueries, una a
l'Hospital General i l'altra a l'Hospital Joan March per tal de
complementar la dotació ja existent a l'Hospital Psiquiàtric.

Palma.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 5703/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a pla de
qualitat i humanització de l'atenció al pacient (VI). (BOPIB
núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

Dins el "Pla d'humanització de l'atenció sanitària 2004-
2005", s'ha potenciat la revisió i difusió de les guies d'acollida.
S'ha posat en marxa el Portal d'Atenció al Pacient de l'IB-Salut,
nou mitjà que millora la informació als usuaris i, en temes de
mitjans humans, s'ha fomentat la formació del personal de
primer contacte.

Sense oblidar el tríptics informatius de programes i
campanyes específiques.

Palma, 17 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 5826/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
proposta de noves concertacions d' aules d'educació infantil.
(BOPIB núm. 100 de 9 de setembre del 2005).

A la comissió de concerts.

Palma, 14 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 5827/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
absentisme escolar al curs 2004-2005. (BOPIB núm. 100 de 9
de setembre del 2005).

A partir de la informació enviada pels distints centres
escolars, número d'alumnat absentista del curs 2004-05, en
funció de cada centre escolar de les Illes Balears assenyalar que:

a) És la primera vegada que s'han recollit dades centre per
centre d'absentisme escolar. Recordar que el passat curs escolar
2003-04 es va fer una recollida experimental d'entre 23 centres
del municipi de Palma -concertats i públics-. Aquesta
informació fou solAlicitada i evidentment presentada, a la
pregunta parlamentària RGE núm. 1848/05 per aquest mateix
grup parlamentari. S'adjunta còpia de la pregunta parlamentària
i resposta.

b) Des de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i
Formació del Professorat s'ha colAlaborat amb la Direcció
General d'Administració Educativa, per tal de poder recollir a
partir del proper curs escolar les dades d'absentisme escolar de
les Illes Balears, mitjançant el programa informàtic GESTIB.

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

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

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 5896/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
quantificació de la construcció de l'Hospital d'Inca. (BOPIB
núm. 100 de 9 de setembre del 2005).

El projectes modificat núm. 1 implica un import addicional
de 2.078.513,43 euros.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 5897/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a la
construcció de l'Hospital de Menorca. (BOPIB núm. 100 de 9
de setembre del 2005).

Les obres de construcció del nou Hospital General de
Menorca es troben actualment en fase d'execució i evolucionen
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segons el cronograma d'obra aprovat. El seu acabament és
previst per al mes d'octubre del 2006.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 5971/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a subvenció
a l'equip ciclista Illes Balears. (BOPIB núm. 100 de 9 de
setembre del 2005).

La Conselleria de Turisme no ha retirat la subvenció
esmentada, ja que no ha concedit cap subvenció a l'equip ciclista
Illes Balears.

Palma, 17 d'octubre del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 6225/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a centres
escolars al terme municipal de Llucmajor. (BOPIB núm. 100
de 9 de setembre del 2005).

Els nuclis urbans on es construeixin els dos centres
esmentats depenen dels solars que cedeixi l'Ajuntament de
Llucmajor per a la seva construcció. Les previsions són un a la
zona del propi poble i l'altre a la zona que hi ha entre les
urbanitzacions de Sa Torre i Puig de'n Ros i voltants.

Palma, 14 de novembre del 2005.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 6317/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla orgànica
de l'Hospital de la Verge del Toro. (BOPIB núm. 100 de 9 de
setembre del 2005).

Atesa l'extensió i complexitat de la resposta, queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament de les Illes Balears, a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 6776/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a formació
permanent del personal que exerceix funcions d'informació i
orientació als consumidors (III). (BOPIB núm. 103 de 30 de
setembre del 2005).

El personal d'inspecció de la Direcció General de Consum
va assistir al curs de formació sobre la qualitat dels serveis
públics organitzat per l'Institut Nacional del Consum.

Palma, 17 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 6777/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a formació
permanent del personal que exerceix funcions d'informació i
orientació als consumidors (IV). (BOPIB núm. 103 de 30 de
setembre del 2005).

El personal d'inspecció de la Direcció General de Consum
va assistir als següents cursos de formació organitzats per
l'Institut Nacional del Consum:

- Control de productes industrials.
- Tècniques d'inspecció.
- Inspecció de l'habitatge.

Palma, 17 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 6792/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a modernització
d'empreses. (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del 2005).

El Govern de les Illes Balears és molt respectuós amb la
llibertat de mercat i respecte a les empreses privades, existeixen
uns plans d'ajudes per a la modernització d'empreses industrials
i dels sectors tradicionals.

Palma, 8 de novembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 6797/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Informe Cre Sa
Nostra (III). (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del 2005).

El coneixement que tenim és a través dels mitjans de
comunicació i per tant, no feim cap valoració.

Palma, 31 d'octubre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 6805/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a consorci de
recursos sanitaris. (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del
2005).

Consorci de recursos sanitaris i assistencials de Mallorca
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Durant l'any 2004, el Consorci de recursos sanitaris i
assistencials de Mallorca no va dur a terme cap adjudicació de
projectes i programes.

Durant l'any 2005, el Consorci de recursos sanitaris i
assistencials de Mallorca ha duit a terme les adjudicacions
següents:

Centres residencials: Santanyí, Marratxí, Capdepera, Calvià,
Montuïri, Sant Joan, Inca, Pollença i Manacor. Aquests centres
es fan mitjançant concessió administrativa.

Centres assistencials:
Hospital Militar (carrer Oms)
Cost: 2.789.993 euros
Tractament: Alzheimer

Hospital Militar (carrer Sant Miquel)
Cost: 4.475.000 euros
Tractament: Majors assistits

Marratxí
Cost: 8.052.826 euros
Tractament: Alzheimer

Consorci de recursos sanitaris i assistencials d'Eivissa i
Formentera

Durant l'any 2004, el Consorci de recursos sanitaris i
assistencials d'Eivissa i Formentera va dur a terme les
adjudicacions següents:

Santa Eulària des Riu
Cost: 5.592.162,92 euros
Tractament: Residència i centre especialitzat per a persones

majors.

Contractació de consultoria per a la redacció de projecte
d'una residència i centre de dia per a discapacitats psíquics i una
residència i centre de dia per a malalts mentals a Sant Josep de
sa Talaia, per un import de 162.000 euros.

Contractació de consultoria per a la redacció de projecte
d'una residència per a persones afectades per la malaltia
d'Alzheimer i d'altres demències amb el centre de dia a Sant
Josep de Portmany, per un import de 188.026,84 euros.

Durant l'any 2005, el Consorci de recursos sanitaris i
assistencials d'Eivissa i Formentera va dur a terme les
adjudicacions següents:

Adquisició de terrenys a Formentera per a la construcció
dels centres d'atenció especialitzada d'Alzheimer, malalts
mentals i discapacitats, per un import de 210.000 euros.

Contractació de consultoria per a la redacció de projectes
dels centres d'atenció especialitzada d'Alzheimer, malalts
mentals i discapacitats a Formentera. Actualment en tràmit.

Palma, 8 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AU)
A la Pregunta RGE núm. 6852/05, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a conveni de
detecció i reparació de fuites d'aigua. (BOPIB núm. 104 de 7
d'octubre del 2005).

L'aportació econòmica pressupostada pel Govern de les Illes
Balears, a través de l'Institut Balear de l'Aigua i el Litoral
(IBAL) per a l'any 2005, per al conveni de detecció de reparació
de fuites d'aigua és d'1.333.000 euros.

Palma, 4 de novembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AV)

A les Preguntes RGE núm. 6923/05 i 6924/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, relatives a
necessitats de personal especialitzat en atenció geriàtrica (II
i III). (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del 2005).

La previsió del Govern de les Illes Balears d'obertura de
noves places geriàtriques és per a l'any 2007.

És previst que els residències geriàtriques, totes elles
construïdes mitjançant contracte de concessió d'obra pública
siguin totes a l'illa de Mallorca, als municipis de Calvià,
Capdepera, Sant Joan, Santanyí, Inca, Pollença, Manacor,
Marratxí i Montuïri.

Palma, 14 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AX)

A les Preguntes RGE núm. 6926/05 i 6927/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, relatives a
necessitats de personal especialitzat en atenció geriàtrica (V i
VI). (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del 2005).

La previsió del Govern de les Illes Balears d'obertura de
noves places geriàtriques és per a l'any 2007.

La quantia prevista per al personal i els perfils professionals
són els establerts al Decret 123/2001, de 19 d'octubre, de
definició i regulació de les condicions mínimes d'obertura i
funcionament dels centres i serveis de persones majors, tant
públics com privats, ubicats al territori de les Illes Balears.

Palma, 14 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 7059/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a places
noves de no funcionaris I. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre
del 2005).
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D'acord amb les informacions facilitades pel Servei de
Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública,
a la Relació de Llocs de Treball de Personal Laboral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears no hi consta la creació
de cap plaça nova de no funcionaris.

Marratxí, 4 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez Barberá.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 7257/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a emissió de
deute (I). (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

Per part del Govern central no s'ha posat cap limitació a
l'emissió de deute que pretén realitzar el Govern de les Illes
Balears atès que l'autorització està concedida en els mateixos
termes que la petició feta per la comunitat.

Palma, 3 de novembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 7259/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a estudi del Banc
d'Espanya sobre la renta disponible dels ciutadans. (BOPIB
núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

En primer lloc, cal dir que la pregunta no especifica ni
l'autor ni el nom de l'estudi, que resulta imprescindible. A més,
el títol de la pregunta ("Estudi del Banc d'Espanya...") és errat,
ja que aquesta institució ni ha publicat cap estudi sobre la renda
disponible dels ciutadans per territoris, ni es troba aquest tipus
d'investigació dins el seu àmbit de recerca.

Dit això, ens veiem obligats a respondre en base a
suposicions, tot i esperant que siguin acordes amb la intenció de
l'autor de la pregunta.

Suposem, que la pregunta es refereix a l'informe Anàlisi dels
fluxos redistributius territorials a l'Estat Espanyol, realitzada
pel catedràtic menorquí de la Universitat Pompeu Fabra i vocal
del Banc d'Espanya, Dr. Guillem López Casasnovas, en
colAlaboració amb el Dr. Jordi Pons i Novell, professor titular de
la Universitat de Barcelona. L'estudi ha estat publicat per
l'Institut d'Estudis Socioeconòmics de la Fundació Josep Irla de
Barcelona, i no pel Banc d'Espanya.

L'informe es basa en la publicació de la Fundación de Cajas
de Ahorro, FUNCAS, Balance econòmico regional
(autonomías y provincias). Años 1995 a 2003, de la que són
autors els senyors Julio Alcaide Inchausti i Pablo Alcaide
Guindo.

La renda familiar disponible s'obté a partir de la renda
primària de les famílies. Si a aquesta s'afegeixen el que reben de
les administracions (transferències corrents privades de les
famílies i prestacions socials) es retreu el que les famílies

aporten en forma de cotitzacions socials i imposts  directes,
s'obté la renda familiar bruta disponible.

Segons els esmentats estudis, i per al conjunt del període
1995-2003, la renda familiar total disponible a Balears equival
al 89,3% de la renda primària total, la segona menor de tota
Espanya, després de Madrid (88,6%). Per a tot el país, la renda
familiar disponible equival al 95,5% de la renda primària.

Aquesta major diferència entre la renda primària total i la
renda disponible total respecte del conjunt nacional es deu en
part a:

a) Per banda de les aportacions, a la major renda familiar per
càpita en poder de paritat de compra dels ciutadans de Balears
es situa per el període 1995-2003 en 12.876 euros, un 14,2% per
sobre de la mitjana nacional. Només els ciutadans de Madrid
(24,8%) i Aragó (19,4%) registren una diferència positiva
major.

b) Per la banda de les prestacions socials, al major
dinamisme del mercat laboral illenc i a la joventut de la seva
població, el que fa a les prestacions per atur i per retir es situïn
per sota de la mitjana nacional.

Ara bé, hi ha dos factors més que incideixen en aquesta
diferència:

c) considerant la mitjana del lapse 1955-2003, la major
aportació dels illencs fa que la renda familiar resulti per sota no
només dels ciutadans de Madrid, si no també dels de Catalunya,
Navarra, País Basc, La Rioja, Aragó i Castella-Lleó. La
intervenció del sector públic redueix la forma més acusada la
capacitat de compra dels nostres ciutadans respecte dels
habitants d'aqueixos territoris. En aquest sentit, Balears té una
necessitat manifesta de millorar el finançament dels serveis
públics de sanitat i educació, així com del capital públic, per
part de l'Administració de l'Estat.

d) L'evolució de la renda familiar disponible balear entre
1995 i 2003. Als esmentats estudis es compara l'evolució de la
renda familiar disponible per càpita entre 1995 i 2003, mesurada
en paritat de poder de compra. El 1995 la renda dels ciutadans
de Balears es situava un 12,5% per sobre de la mitjana, mentre
que el 2003 la renda fou un 0,5% inferior a la mitjana. D'aquesta
manera, es passà de ser la quinta comunitat en renda familiar
disponible per càpita en poder de compra (1995), a trobar-se en
octava posició (2003). Si en 1995 les comunitats d'Aragó,
Madrid, Navarra i Catalunya disposaven de major renda familiar
disponible per càpita en poder de compra, el 2003 ens superaven
també Castella i Lleó, La Rioja i el País Basc.

Aquesta evolució no seria preocupant si fos conseqüència
només d'un increment de dinamisme d'altres comunitats, ja que
això no ens perjudica per se. El que resulta preocupant és que la
menor renda familiar disponible en termes relatius s'hagi degut
a una pèrdua del nostre dinamisme econòmic i social. Per tant,
no és tant que els altres hagin tornat més competitius, com que
Balears ha perdut competitivitat.

En aquest sentit, cal recordar que altres indicadors i
variables macroeconòmiques ja ens assenyalaven un retrocés en
els termes de creixement. Segons les dades de l'INE, el PIB per
càpita de les Balears es situava per sobre del 20% per damunt de
la mitjana nacional a la segona meitat dels anys noranta; però a
partir de l'any 2000 el PIB per càpita començà a minvar: si en
1999 era d'un 20% més que el conjunt d'Espanya, el 2000 ja fou
un 16%; el 2001 un 13%; el 2002 un 10%; el 2003 un 7%; el
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2004 un 4%... Així el PIB per càpita, i com a conseqüència la
renda familiar disponible per càpita, han sofert un procés
d'erosió en termes relatius durant els primers anys d'aquesta
dècada.

Per acabar d'enfocar el procés, cal observar l'evolució del
PIB al conjunt d'Espanya i a Balears:

1995 Espanya 2,7%
Balears 5,2%

1996 Espanya 2,4%
Balears 3,8%

1997 Espanya 4,0%
Balears 4,9%

1998 Espanya 4,3%
Balears 5,2%

1999 Espanya 4,2%
Balears 6,3%

2000 Espanya 4,4%
Balears 4,2%

2001 Espanya 2,8%
Balears 3,3%

2002 Espanya 2,2%
Balears 0,9%

2003 Espanya 2,5%
Balears 0,7%

2004 Espanya 2,7%
Balears 1,5%

A partir del 200 les Balears registren un procés de
desacceleració i es situa en taxes de creixement per sota dels del
conjunt d'Espanya.

Això, unit a l'increment poblacionals, fa que canviï de forma
acusada el signe de l'evolució del PIB per càpita de l'arxipèlag.
Si el 1999 el PIB per càpita augmentava un 3,4% el 2003 minvà
un 3,1%.

PIB per càpita, variació en euros constants de 1995
1995 Variació 4,0%
1996 Variació 2,2%
1997 Variació 3,4%
1998 Variació 3,4%
1999 Variació 3,5%
2000 Variació 1,2%
2001 Variació -0,1%
2002 Variació -1,8%
2003 Variació -3,1%
2004 Variació -1,3%

No resulta estrany que hagi quasi unanimitat en els estudis
sobre l'evolució de la renda regional, al afirmar que la renda per
càpita ha sofert un decrement durant els primers anys de la
present dècada.

Palma, 8 de novembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 7276/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a recursos

vigilància reserves marines. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre
del 2005).

Els recursos financers destinats actualment per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern a la vigilància de
les reserves marines de s'Arenal -cap de Regana, Nord de
Menorca i Freus d'Eivissa i Formentera són tres-cents
cinquanta-set mil sis-cents vint-i-dos (357.622,00) euros.

La vigilància de les reserves marines abans esmentades
corre a càrrec d'un equip de nou persones.

Palma, 10 de novembre del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 7277/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a recursos
vigilància caulerpa taxifolia. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre
del 2005).

Els recursos financers destinats actualment a la vigilància de
l'alga invasora caulerpa taxifolia són vint-i-un mil cent noranta-
vuit euros amb trenta-vuit cèntims (21.198,38).

La vigilància de les reserves marines abans esmentades
corre a càrrec d'un equip de dues persones, amb el suport d'una
xarxa formada per un centenar de voluntaris.

Palma, 10 de novembre del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 7279/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions
sobre les reserves marines. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre
del 2005).

Els recursos financers destinats el 2005 a les Confraries de
Pescadors afectats per les reserves marines són dotze mil euros
(12.000.000).

El material aportat a les confraries ha estat el software per
agilitar la gestió dels permisos i llicències i la transmissió de les
dades de les captures dins les reserves marines.

Palma, 10 de novembre del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 7313/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a fàbrica Denix.
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

Les mesures concretes de suport són orientació a la
disposició dels treballadors a l'oficina del Servei d'Ocupació de
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les Illes Balears, ubicada al carrer Sant Antoni Maria Claret,
núm. 70.

Oferta formativa específica, en el cas que fos necessari.

Gestió de intermediació per la inserció laboral segons la
actitud i el lloc de feina ofert a Ciutadella.

Palma, 16 de novembre del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 7324/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia Querol, relativa a incendi de
l'empresa Denix (I). (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del
2005).

Comitè d'empresa, Secretaris d'UGT a Menorca, Secretaris
de CC.OO. a Menorca, representants de la patronal i socis i
directius de l'empresa.

Els compromisos estan referits a la pregunta escrita núm.
7313/05.

Palma, 16 de novembre del 2005.
EL conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 7325/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Carme Garcia Querol, relativa a incendi de
l'empresa Denix (II). (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del
2005).

Les iniciatives que s'han preses en relació als treballadors de
la fàbrica DENIX, en general han estat la intermediació laboral
i en determinats casos concrets, s'ha intercedit en situacions
personals davant entitats financeres, però, atès que es pot
vulnerar el que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, no es pot facilitar les
dades d'actuació de cada persona concreta afectada.

Palma, 16 de novembre del 2005.
EL conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
BH)

A les Preguntes RGE núm. 7590/05 i 7591/05, presentada
per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a
delegats del Govern a Menorca (I) i delegats del Govern a
Menorca (II). (BOPIB núm. 108 de 28 d'octubre del 2005).

El Govern no ha anomenat cap "delegat" a Menorca "per
gestionar competències que ja han estat transferides".

Palma, 16 de novembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 7594/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reforma de
l'Estatut. (BOPIB núm. 108 de 28 d'octubre del 2005).

Les qüestions relatives a la reforma de l'Estatut d'Autonomia
les tracta la Comissió d'Experts creada a l'efecte i la ponència
parlamentària també constituïda per aquest assumpte. En
qualsevol cas, l'aprovació de la reforma de l'Estatut correspon
al Parlament.

Palma, 16 de novembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 7596/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a convenis amb
el Govern Central (I). (BOPIB núm. 108 de 28 d'octubre del
2005).

El Govern considera que la millor manera de resoldre els
conflictes amb el Govern de l'Estat és mitjançant la negociació
i l'acord, i així ho hem reclamat reiteradament sense obtenir
resposta satisfactòria, però evidentment, no descarta la
utilització d'altres mecanismes legítims al seu abast, per tal de
defensar els seus drets, i els interessos dels ciutadans de les Illes
Balears.

Palma, 16 de novembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 7597/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a convenis amb
el Govern Central (II). (BOPIB núm. 108 de 28 d'octubre del
2005).

Dependrà de les resolucions unilaterals de convenis que faci
el Govern de l'Estat.

Palma, 16 de novembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BL)

A les Preguntes RGE núm. 7600/05 a 7603/05, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
delegats a Menorca (I i II) i delegats a Eivissa (I i II). (BOPIB
núm. 108 de 28 d'octubre del 2005).
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El Govern disposa, a Menorca i a la resta d'illes de la nostra
comunitat autònoma, del personal necessari per al millor
exercici de les seves funcions i per donar resposta a les
necessitats dels ciutadans i a l'interès general.

Palma, 16 de novembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 7775/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a ajuts per
palAliar els danys produïts per les gelades. (BOPIB núm. 109
de 4 de novembre del 2005).

S'han seguit els criteris establerts per la normativa bàsica
estatal, l'Ordre APA/1110/2005, de 25 d'abril, per la qual es
dicten disposicions per al desplegament del Reial Decret Llei
1/2005, de 4 de febrer, pel qual s'adopten mesures de caràcter
urgent per palAliar els danys ocasionats en el sector agrari per les
gelades esdevingudes els mesos de gener, febrer i març del 2005
(BOE 100, del 27/04/2005).

El seu article 2n diu:
"Article 2. Danys indemnitzables i beneficiaris.
1. Són objecte d'indemnització els danys en quantitat

provocats per les gelades en les explotacions agrícoles que
tenint pòlisses en vigor incloguin la garantia contra el risc de
gelada, emparades pel pla d'assegurances agràries combinades,
hagin tingut pèrdues no cobertes per les línies d'assegurances
agràries.

També són objecte d'indemnització els danys en tal quantitat
que s'hagin pogut registrar en produccions agrícoles localitzades
en zones no incloses en l'àmbit d'aplicació de les línies
d'assegurances corresponents.

2. També són objecte d'indemnització, com a conseqüència
de les gelades, els danys en quantitat succeïts en produccions
agrícoles per a les quals, tenint pòlisses en vigor, no s'ha pogut
contractar la garantia contra el risc de gelada, pel fet de no estar
emparada en el pla d'assegurances agràries. (Aquest és el cas de
la zona de Sa Pobla-Muro amb l'assegurança de patata). Així
mateix, són indemnitzables les produccions de cítrics que, tenint
contractada la pòlissa d'assegurança en una opció
d'assegurament que inclogui el risc de gelada, hagin finalitzat el
període de garanties en el moment que es produeixin els danys
i no s'hagi produït la recolAlecció.

3. També són objecte d'indemnització els danys en quantitat
en les produccions que, en data del sinistre, no hagin finalitzat
el període de subscripció de la pòlissa d'assegurança, sempre
que hagin contractat l'assegurança per a aquesta mateixa
producció contra el risc de gelada en la campanya anterior.

4. Aquestes indemnitzacions estan destinades als titulars de
les explotacions que, estan ubicades en l'àmbit territorial indicat
a l'article 1 (les Illes Balears hi estan incloses), hagin tingut
pèrdues superior al 20 o 30 per cent de la producció, segons es
tracti o no de zones desfavorides, d'acord amb els criteris
establerts per la Unió Europea sobre això.

5. Els beneficiaris han de complir el que s'estableix en els
articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
Article 4. Determinació de la indemnització.

Per determinar la indemnització que pugui correspondre a
cada solAlicitant que compleixi el que estableix aquesta Ordre,
s'aplica el procediment que tot seguit es detalla:

1. De conformitat amb el punt 11.3.3 de les directrius
comunitàries sobre ajudes estatals al sector agrari (200/C28/02),
el càlcul de les pèrdues s'ha de fer per explotació individual, i a
aquests efectes s'ha de tenir en compte la totalitat de les unitats
productives de l'explotació.

2. Per a les produccions incloses en el sistema
d'assegurances agràries, els criteris de valoració són els fixats en
les condicions generals i especials establertes per a cada línia
d'assegurança, així com en la norma general de peritatge de les
assegurances agràries combinades.

3. En el càlcul de la indemnització s'ha de tenir en compte
tant la producció recolAlectada com els danys avaluats per part
de l'Agrupació Espanyola d'Entitats Asseguradores SA
(AGROSEGURO), i corresponents a altres riscos coberts per
l'assegurança.

4 Per determinar la quantia d'indemnització que pugui
correspondre a cada assegurat s'aplica una franquícia absoluta
del 20 per cent i una cobertura màxima del 80 per cent dels
danys ocasionats".

L'import finalment pagat ha estat de 3.021.560,28i,
finançats a iguals parts entre CAIB i MAPA., i la zona afectada
ha comprès els municipis de Sa Pobla, Muro, Inca i Campanet.
No hi havia solAlicituds d'altres illes.

Palma, 11 de novembre del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 7776/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a ajuts per
palAliar els danys produïts per les gelades a Menorca. (BOPIB
núm. 108 de 28 d'octubre del 2005).

En virtut dels criteris establerts a l'Ordre APA/1110/2005
(BOE de 27-4-2005), la zona afectada ha comprès els municipis
de Sa Pobla, Muro, Inca i Campanet. No hi havia solAlicituds
d'altres illes.

Palma, 11 de novembre del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BO)

A les Preguntes RGE núm. 7784/05 i 7785/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
finançament sanitari i finançament educatiu, respectivament.
(BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).

El traspàs de competències per part de l'Estat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears s'acords per la Comissió Mixta de
Transferències Estat-CAIB.

Palma, 21 de novembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació
BP)

A les Preguntes RGE núm. 7786/05 i 7787/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
creació de la nova conselleria (I i II). (BOPIB núm. 109 de 4
de novembre del 2005).

D'acord amb el que disposa la Llei 4/2001, de 14 de març,
del Govern de les Illes Balears, i amb la finalitat de donar major
eficàcia a l'activitat de l'administració pública de la nostra
comunitat autònoma i un millor servei a la ciutadania, es va
crear la nova conselleria, mitjançant Decret 14/2005, de 18
d'octubre, del president de les Illes Balears, pel qual es crea la
Conselleria d'Immigració i Cooperació i se n'estableix
l'estructura orgànica bàsica, del qual s'adjunta còpia.

Palma, 21 de novembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 7788/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a creació de la
nova conselleria (III). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del
2005).

No.

Palma, 21 de novembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Anunci per a la licitació del contracte de servei de neteja

als dos edificis del Parlament de les Illes Balears.

Parlament de les Illes Balears

Anunci per a la licitació del contracte de servei de neteja
als dos edificis del Parlament de les Illes Balears 

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Parlament de les Illes Balears.
b) Núm. expedient: 7/2005.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte:  Servei de neteja als dos edificis
del Parlament de les Illes Balears, situats al carrer
Conquistador, núm.11 i al carrer Palau Reial núm. 8,
ambdós de Palma. 

b) Termini d'execució: De l'1 de febrer del 2006 fins al 31
de gener del 2007. 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 
Ordinària. 
Procediment obert.
Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total màxim: 160.000,-  i, IVA inclòs.

5. Fiança provisional
2 % del pressupost de contracta: 3.200,- i.

 
6. Obtenció de documentació i informació

Entitat: Edifici del Parlament de les Illes Balears.
Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8 
Localitat i codi postal: Palma, 07001.
Telèfon: 971 228281 

Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins el
darrer dia de presentació de proposicions. Dependència: Serveis
Econòmics. Així mateix, haurà informació a la pàgina WEB del
Parlament (www.parlamentib.es) a la Secció
Publicacions/Altres.

7. Presentació de proposicions

Lloc de presentació:
S’hauran de presentar en el Registre  del Parlament de les

Illes Balears, carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma. Des de les 9
hores fins a les 14 hores. 

Data límit de presentació:
Quinze dies naturals a partir del següent a la data de

publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

8. Documents que han de presentar el licitadors
Els que figuren en el Plec de clàusules administratives.

9. Obertura de proposicions
Tendrà lloc a la Seu del Parlament de les Illes Balears, carrer

Conquistador, núm. 11 de Palma.
Data i hora: S’avisarà oportunament mitjançant fax o

telèfon.

10. Despeses dels anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari fins un màxim de 1.900,- i.

Palma, a 30 de novembre del 2005 
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cánaves.

Ordre de Publicació

B)
Anunci per a la licitació del contracte de servei de

seguretat i vigilància dels dos edificis del Parlament de les
Illes Balears.
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Parlament de les Illes Balears

Anunci per a la licitació del contracte de servei de
seguretat i vigilància dels dos edificis del Parlament de les

Illes Balears
 
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Parlament de les Illes Balears.
b) Núm. expedient: 8/2005.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte:  Servei de seguretat i vigilància
dels dos edificis del Parlament de les Illes Balears, situats al
carrer Conquistador, núm.11 i al carrer Palau Reial núm. 8
ambdós de Palma. 
b) Termini de execució: Del 1 de febrer de 2006 fins al 31
de gener de 2007. 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 
Ordinària.
Procediment obert.
Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació
Import total màxim: 230.200,-  i, IVA inclòs.

5. Fiança provisional
2 % del pressupost de contracta:  4.604,- i. 

6. Obtenció de documentació i informació
Entitat: Edifici del Parlament de les Illes Balears.
Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8 
Localitat i codi postal: Palma, 07001.
Telèfon: 971 228281 

Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins el
darrer dia de presentació de proposicions. Dependència: Serveis
Econòmics. Així mateix, haurà informació a la pàgina WEB del
Parlament (www.parlamentib.es)  a  la Secció
Publicacions/Altres.

7. Presentació de proposicions

Lloc de presentació:
S’hauran de presentar en el Registre  del Parlament de les

Illes Balears, carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma. Des de les 9
hores fins a les 14 hores. 

Data límit de presentació:
Quinze dies naturals a partir del següent a la data de

publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

8. Documents que han de presentar el licitadors:
Els que figuren en el Plec de clàusules administratives.

9. Obertura de proposicions
Tendrà lloc a la Seu del Parlament de les Illes Balears, carrer

Conquistador, núm. 11 de Palma.
Data i hora: S’avisarà oportunament mitjançant fax o

telèfon.

10. Despeses dels anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari fins un màxim de 1.900,- i.

Palma, a 30 de novembre del 2005 
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cánaves.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 113.

- Pàg. 4406 i 4416. Respostes a preguntes formulades en
comissió. Apartats F), G), H) i I).

Els RGE núm. 9404/05, 9407/05, 9408/05, 9409/05 i
9410/05 han de ser: 4904/05, 4907/05, 4908/05, 4909/05 i
4910/05.
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