
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  16 de desembre del 2005 VI legislatura Núm. 115  

SUMARI

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 7807/05, relativa a ampliació del port esportiu de s'Estanyol. 4492

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN COMISSIÓ

A) RGE núm. 6235/05, 6236/05 i 6237/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relatives a PRUG, a fondeig de vaixells i a aparcaments de cotxes a ses Salines d'Eivissa i Formentera, respectivament.

4492

B) RGE núm. 7367/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expropiacions a l'illa
d'Eivissa (I). 4492

C) RGE núm. 7368/05, 7369/05 i 7370/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
expropiacions a l'illa d'Eivissa (II, III i IV). 4492

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

A) RGE núm. 9960/05, del Grup Parlamentari Socialista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5189/05, relativa a generalització
del tot inclòs. 4493

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA



4486 BOPIB núm. 115 -  16 de desembre del 2005

A) RGE núm. 9816/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a inversions del pla d'infraestructures educatives. 4496

B) RGE núm. 9817/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a resultat de crèdits verds atorgats arran del conveni amb caixes d'estalvi. 4497

C) RGE núm. 9818/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a convocatòries de la Junta rectora del Parc de Llevant. 4497

D) RGE núm. 9819/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a abocaments de la depuradora de Campos. 4497

E) RGE núm. 9820/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions per combatre l'absentisme escolar. 4497

F) RGE núm. 9821/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions administratives davant la detecció de l'antibiòtic cloranfenicol a certes granges d'animals de les Illes. 4497

G) RGE núm. 9876/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a relació contractual amb el Sr. Garriga Rosselló. 4497

H) RGE núm. 9921/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere I. 4497

I) RGE núm. 9922/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere II. 4498

J) RGE núm. 9923/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere III. 4498

K) RGE núm. 9924/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere IV. 4498

L) RGE núm. 9925/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere V. 4498

M) RGE núm. 9926/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere VI. 4498

N) RGE núm. 9927/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere VII. 4498

O) RGE núm. 9928/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere VIII. 4498

P) RGE núm. 9929/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere IX. 4499

Q) RGE núm. 9930/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere X. 4499

R) RGE núm. 9931/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere XI. 4499

S) RGE núm. 9932/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere XII. 4499

T) RGE núm. 9933/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere XIII. 4499

U) RGE núm. 9934/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere XIV. 4499

V) RGE núm. 9935/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere XV. 4499



BOPIB núm. 115 -  16 de desembre del 2005 4487

X) RGE núm. 9936/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere XVI. 4500

Y) RGE núm. 9937/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere XVII. 4500

Z) RGE núm. 9938/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Fundació balear contra la violència de gènere XVIII. 4500

AA) RGE núm. 9968/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parc solar
a Formentera (I). 4500

AB) RGE núm. 9969/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parc solar
a Formentera (II). 4500

AC) RGE núm. 9970/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parc solar
a Formentera (III). 4500

AD) RGE núm. 9971/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acompanyants
al viatge a l'Argentina. 4500

AE) RGE núm. 9972/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanyes de
comunicació i promoció al portal IllesBalears.es. 4500

AF) RGE núm. 9973/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (I). 4501

AG) RGE núm. 9974/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (II). 4501

AH) RGE núm. 9975/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (III). 4501

AI) RGE núm. 9976/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes amb els
diners de l'ecotaxa (IV). 4501

AJ) RGE núm. 9977/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes amb els
diners de l'ecotaxa (V). 4501

AK) RGE núm. 9978/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (VI). 4501

AL) RGE núm. 9979/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (VII). 4502

AM) RGE núm. 9980/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (VIII). 4502

AN) RGE núm. 9981/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (IX). 4502

AO) RGE núm. 9982/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (X). 4502

AP) RGE núm. 9983/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa. 4502

AQ) RGE núm. 9984/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Govern de l'illa
de Menorca. 4502

AR) RGE núm. 9985/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a administració
de l'illa de Menorca. 4503

AS) RGE núm. 9986/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a representació
de l'illa de Menorca. 4503



4488 BOPIB núm. 115 -  16 de desembre del 2005

AT) RGE núm. 9987/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autonomia de
gestió del Consell Insular de Menorca. 4503

AU) RGE núm. 9988/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
públiques de joventut (I). 4503

AV) RGE núm. 9989/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
públiques de joventut (II). 4503

AX) RGE núm. 9990/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "dret a veto"
dels diferents sectors (I). 4503

AY) RGE núm. 9991/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "dret a veto"
dels diferents sectors (II). 4503

AZ) RGE núm. 9992/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fundació Balears
a l'exterior. 4504

BA) RGE núm. 9993/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre nacional
de formació nàutica (I). 4504

BB) RGE núm. 9994/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre nacional
de formació nàutica (II). 4504

BC) RGE núm. 9995/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaracions
públiques del president. 4504

BD) RGE núm. 9996/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
per a l'atenció als discapacitats de Menorca (I). 4504

BE) RGE núm. 9997/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recursos
per a l'atenció als discapacitats de Menorca (II). 4504

BF) RGE núm. 10023/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSm-Entesa Nacionalista,
relativa a obres del metro a Son Sardina. 4504

BG) RGE núm. 10024/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a exposicions al Museu de Menorca. 4505

BH) RGE núm. 10051/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a tasques del Consell de Seguretat Alimentària. 4505

BI) RGE núm. 10052/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a reunions i conclusions de la comissió de seguiment per a la promoció de la seguretat alimentària. 4505

BJ) RGE núm. 10053/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions en promoció de la seguretat alimentària. 4505

BK) RGE núm. 10054/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a unificació del preu de l'aigua. 4505

BL) RGE núm. 10065/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Expo Hangzhou
Leisure 2006 (I). 4505

BM) RGE núm. 10066/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Expo Hangzhou
Leisure 2006 (II). 4505

BN) RGE núm. 10067/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Expo Hangzhou
Leisure 2006 (III). 4506

BO) RGE núm. 10068/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Expo Hangzhou
Leisure 2006 (IV). 4506

BP) RGE núm. 10069/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes de
promoció de Zhenjiang (I). 4506



BOPIB núm. 115 -  16 de desembre del 2005 4489
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H) RGE núm. 10017/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
deslocalització de les indústries de les Illes Balears. 4510

I) RGE núm. 10018/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aval de crèdit
a l'empresa Yanko. 4510

J) RGE núm. 10019/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interpretació del
Tribunal Superior de Justícia. 4510

K) RGE núm. 10020/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assignació de la quota
làctia. 4510

L) RGE núm. 10021/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a llei de prevenció de l'alcoholisme. 4510

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 10012/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a mesures per disminuir els impactes econòmics
negatius a les empreses perjudicades per les obres públiques. 4510

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 10000/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de la llibertat d'expressió enfront de les limitacions i atacs
patits pels mitjans de comunicació. 4511

B) RGE núm. 10050/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a reformes a l'Hospital de Can Misses d'Eivissa.
4512

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 560/05, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a Consell de Seguretat
Alimentària. 4512

B) A la Pregunta RGE núm. 562/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a Comitè Tècnic científic
de seguretat alimentària, funcions i objectius. 4513

C) A la Pregunta RGE núm. 570/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a Consell de Seguretat
Alimentària. 4513

D) A la Pregunta RGE núm. 3222/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a ús racional de medicaments.
4514

E) A la Pregunta RGE núm. 5306/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a noves places d'atenció
primària. 4514

F) A la Pregunta RGE núm. 5614/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a noves places de
metges d'atenció primària. 4515

G) A la Pregunta RGE núm. 5699/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de qualitat i
humanització de l'atenció al pacient (II). 4515

H) A la Pregunta RGE núm. 5704/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de qualitat i
humanització de l'atenció al pacient (VII). 4515

I) A la Pregunta RGE núm. 5929/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a cessament del Sr.
Carretero. 4515

J) A la Pregunta RGE núm. 6316/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla orgànica de Son
Dureta. 4515

K) A la Pregunta RGE núm. 6318/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla orgànica de Can
Misses. 4516
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L) A les Preguntes RGE núm. 6369/05 i 6370/05, presentades per l'Hble Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relatives a redacció de Pla
d'usos per el Port o Badia de Sant Antoni (I i II). 4516

M) A les Preguntes RGE núm. 6371/05 i 6372/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relatives a Pla director dels
ports de competència autonòmica (I i II). 4517

N) A la Pregunta RGE núm. 6765/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a cursos d'atenció a la Gent
Gran. 4517

O) A la Pregunta RGE núm. 6770/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a educació i formació
dels consumidors (I). 4517

P) A la Pregunta RGE núm. 6771/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i orfila, relativa a educació i formació
dels consumidors (II). 4518

Q) A la Pregunta RGE núm. 6772/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a educació i formació
dels consumidors (III). 4518

R) A la Pregunta RGE núm. 6773/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a educació i formació
dels consumidors (IV). 4518

S) A la Pregunta RGE núm. 6774/05, 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 (I). 4518

T) A les Preguntes RGE núm. 6922/05 i 6925/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, relatives a necessitats
de personal especialitzat en atenció geriàtrica (I i IV). 4518

U) A la Pregunta RGE núm 7455/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajuda per la reforma del
Teatre Principal d'Inca. 4519

V) A la Pregunta RGE núm 7592/05, presentada per l'Hble Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Ciutadella enllaç natural
amb l'exterior. 4519

X) A la Pregunta RGE núm 7598/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a enllaços submarins
telefònics. 4519

3.17. INFORMACIÓ

A) Inclusió en l'ordre del dia de la propera sessió plenària del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2386/03. 4520
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre del 2005,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
7807/05, relativa a ampliació del port esportiu de s'Estanyol,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el macroprojecte
d'ampliació del Club Nàutic de s'Estanyol perquè contravé la
legislació vigent.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a recollir
en la tramitació i resolució de l'expedient aquest rebuig i
mantenir la més escrupolosa vigilància i consideració de les
negatives conseqüències ambientals que se'n deriven."

A la seu del Parlament, 29 de novembre del 2005.
El secretari:
Antoni Marí i Tur.
La presidenta:
Assumpta Vinent i Barceló.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre del 2005, debaté
de manera conjunta les Preguntes RGE núm. 6235/05, 6236/05
i 6237/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relatives a PRUG,
a fondeig de vaixells i a aparcaments de cotxes a ses Salines
d'Eivissa i Formentera, respectivament. (BOPIB núm. 100 de 9
de setembre del 2005).

Les 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 13 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre del 2005, debaté
la Pregunta RGE núm. 7367/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expropiacions a l'illa d'Eivissa (I). (BOPIB núm. 106 de 21
d'octubre 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 13 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre del 2005, debaté
de manera conjunta les Preguntes RGE núm. 7368/05, 7369/05
i 7370/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a expropiacions a l'illa
d'Eivissa (II, III i IV). (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del
2005).

Les 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 13 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 9960/05, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5189/05, relativa a
generalització del tot inclòs. (Mesa de 14 de desembre del
2005).

Palma, a 14 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
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D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
5189/05, relativa a generalització del tot inclòs, la moció
següent.

Els darrers anys s’ha produït a les Illes Balears un important
augment del nombre de turistes que ens visiten mitjançant
l’adquisició de paquets turístics amb tot inclòs. Aquesta
circumstància ha incidit negativament a les empreses de la
coneguda com “oferta complementària”, restauració i comerç de
les zones turístiques, les quals han experimentat una progressiva
pèrdua de vendes per manca de clients. Així mateix, la
contractació i l’abonament de la totalitat dels serveis i de bona
part del consum, que realitzaren els visitants durant el viatge, en
els països d’origen, genera un augment de la despesa en origen
en detriment de la que es feia a les illes; amb la conseqüent
pèrdua d’ingressos i rendibilitat d’algunes empreses.

És evident que la immensa majoria dels establiments
hotelers de les Illes Balears no es varen construir pensant en
aquesta modalitat de paquet turístic, que implica espais i
instalAlacions més àmplies de les habituals. Això provoca que
les empreses de les Illes Balears, davant la imposició dels
majoristes de viatges de comercialitzar aquest tipus de paquet
turístic, es trobin obligades a competir en base a la baixada dels
preus. La imatge que d’aquest procés se’n deriva és altament
negativa. A mig termini, les pròpies empreses d’allotjament es
veuran perjudicades per la seva dependència a aquest fórmula,
així com les persones que hi treballen, que en el dia d’avui ja
noten les conseqüències d’unes condicions laborals pitjors.

Per altra part, la Directiva europea de viatges combinats, el
tot inclòs és una varietat d’aquest tipus de viatge, obliga als
estats membres a vetllar pel compliment de les condicions dels
contractes que signen els consumidors amb les empreses de
serveis turístics. Al tenir la comunitat autònoma l’exclusivitat
de la competència en matèria de turisme i consum, el Govern de
les Illes Balears posseeix els instruments materials i jurídics per
fer complir aquesta directiva europea, que va tenir en el seu
moment les transposicions oportunes a la legislació estatal i
autonòmica. Una actuació decidida del Govern de les Illes
Balears en aquest sentit podria tenir com a conseqüència, a més
de millorar el producte turístic, oferir i augmentar el grau de
satisfacció dels clients; i persuadir les empreses a vendre
paquets de tot inclòs. Indubtablement aquest tipus d’acció del
Govern, a través de les inspeccions corresponents, hauria d’estar
acompanyada d’actuacions en positiu per incentivar l’accés de
les empreses al segment del mercat de turistes individuals i
independents.

Davant aquesta situació, el Grup Parlamentari Socialista,
proposa la següent moció:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les campanyes oportunes per controlar
minuciosament les condicions i la qualitat dels serveis i
instalAlacions de les empreses d’allotjament turístiques que
posen a la venda paquets del tot inclòs i garantir la qualitat
d’aquests. El Govern compareixerà per tal d’informar del
resultat d’aquestes campanyes al Parlament abans i després de
la temporada alta turística de cada any.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un observatori turístic especial per seguir

l’evolució dels tipus de productes turístics que hi ha en el
mercat i les condicions de competència dels productes de les
Illes Balears en relació als competidors.

Palma, a 2 de desembre del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 9816/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a inversions del pla d'infraestructures
educatives. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9817/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a resultat de crèdits verds atorgats arran del
conveni amb caixes d'estalvi. (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9818/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a convocatòries de la Junta rectora del Parc de
Llevant. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9819/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a abocaments de la depuradora de Campos.
(Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9820/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions per combatre l'absentisme escolar.
(Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9821/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions administratives davant la detecció
de l'antibiòtic cloranfenicol a certes granges d'animals de les
Illes. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9876/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a relació contractual amb el Sr. Garriga
Rosselló. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9921/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere I. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9922/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere II. (Mesa de 14 de desembre del 2005).
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RGE núm. 9923/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere III. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9924/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere IV. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9925/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere V. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9926/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere VI. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9927/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere VII. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9928/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere VIII. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9929/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere IX. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9930/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere X. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9931/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere XI. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9932/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere XII. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9933/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere XIII. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9934/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere XIV. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9935/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere XV. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9936/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere XVI. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9937/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere XVII. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9938/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Fundació balear contra la violència de
gènere XVIII. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9968/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a parc solar a Formentera (I). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9969/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a parc solar a Formentera (II). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9970/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a parc solar a Formentera (III). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9971/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acompanyants al viatge a l'Argentina. (Mesa de 14 de
desembre del 2005).

RGE núm. 9972/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanyes de comunicació i promoció al portal
IllesBalears.es. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9973/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
amb els diners de l'ecotaxa (I). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9974/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
amb els diners de l'ecotaxa (II). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9975/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
amb els diners de l'ecotaxa (III). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9976/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
amb els diners de l'ecotaxa (IV). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9977/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
amb els diners de l'ecotaxa (V). (Mesa de 14 de desembre del
2005).
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RGE núm. 9978/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
amb els diners de l'ecotaxa (VI). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9979/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
amb els diners de l'ecotaxa (VII). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9980/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
amb els diners de l'ecotaxa (VIII). (Mesa de 14 de desembre
del 2005).

RGE núm. 9981/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
amb els diners de l'ecotaxa (IX). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9982/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
amb els diners de l'ecotaxa (X). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9983/05, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
amb els diners de l'ecotaxa. (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9984/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Govern
de l'illa de Menorca. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9985/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
administració de l'illa de Menorca. (Mesa de 14 de desembre
del 2005).

RGE núm. 9986/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
representació de l'illa de Menorca. (Mesa de 14 de desembre
del 2005).

RGE núm. 9987/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
autonomia de gestió del Consell Insular de Menorca. (Mesa de
14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9988/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
públiques de joventut (I). (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9989/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses
públiques de joventut (II). (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9990/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "dret a
veto" dels diferents sectors (I). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9991/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "dret a

veto" dels diferents sectors (II). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9992/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fundació
Balears a l'exterior. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9993/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
nacional de formació nàutica (I). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9994/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
nacional de formació nàutica (II). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 9995/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaracions públiques del president. (Mesa de 14 de desembre
del 2005).

RGE núm. 9996/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recursos per a l'atenció als discapacitats de Menorca (I).
(Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 9997/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recursos per a l'atenció als discapacitats de Menorca (II).
(Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10023/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSm-Entesa
Nacionalista, relativa a obres del metro a Son Sardina. (Mesa
de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10024/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a exposicions al Museu de Menorca.
(Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10051/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a tasques del Consell de Seguretat Alimentària.
(Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10052/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a reunions i conclusions de la comissió de
seguiment per a la promoció de la seguretat alimentària.
(Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10053/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions en promoció de la seguretat
alimentària. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10054/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a unificació del preu de l'aigua. (Mesa de 14 de
desembre del 2005).

RGE núm. 10065/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Expo
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Hangzhou Leisure 2006 (I). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 10066/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Expo
Hangzhou Leisure 2006 (II). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 10067/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Expo
Hangzhou Leisure 2006 (III). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 10068/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Expo
Hangzhou Leisure 2006 (IV). (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 10069/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes de promoció de Zhenjiang (I). (Mesa de 14 de
desembre del 2005).

RGE núm. 10070/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes de promoció de Zhenjiang (II). (Mesa de 14 de
desembre del 2005).

RGE núm. 10071/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes de promoció de Zhenjiang (III). (Mesa de 14 de
desembre del 2005).

RGE núm. 10072/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes de promoció de Zhenjiang (IV). (Mesa de 14 de
desembre del 2005).

RGE núm. 10073/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes de promoció de Zhenjiang (V). (Mesa de 14 de
desembre del 2005).

RGE núm. 10074/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació de crèdit 110001765. (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 10075/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació de crèdit 110002218. (Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 10076/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
regular de viatgers (I). (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10077/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
regular de viatgers (II). (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10078/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
regular de viatgers (III). (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10079/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
regular de viatgers (IV). (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10080/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
regular de viatgers (V). (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10081/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concessió
del tren de Sóller (I). (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10082/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concessió
del tren de Sóller (II). (Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10083/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consorci
del transport de Mallorca. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

Palma, a 14 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina inversió té prevista per a cadascuna de les escoles
previstes al Pla d'infraestructures educatives?

Palma, a 29 de novembre del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones i/o entitats, empreses, organitzacions s'han
acollit a les mesures financeres i a crèdits verds a baix interès
que el Govern va acordar -mitjançant conveni- amb les entitats
Sa Nostra i La Caixa, des de la signatura del conveni, dia 7 de
setembre del 20034, fins a l'actualitat?

Palma, a 29 de novembre del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Per quines raons el Govern no ha convocat la Junta rectora
del Parc de Llevant des del mes d'abril del 2004 i quan pensa
convocar-la?

Palma, a 29 de novembre del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions concretes ha dut i durà a terme la
Conselleria de Medi Ambient (IBANAT) per evitar els
abocaments de la depuradora de Campos en terrenys privats des
de gener del 2004 fins a l'actualitat?

Palma, a 29 de novembre del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions concretes durà a terme la Conselleria
d'Educació per evitar l'absentisme del 18% al 20% de l'alumnat
de les Illes que falta periòdicament als centres educatius?

Palma, a 29 de novembre del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions administratives i/o sancionadores i/o
penals ha dut a terme el Govern arran de la detecció de
l'antibiòtic Cloranfenicol a certes granges d'animals, la situació
dels expedients oberts arran d'aquests casos i les mesures que ha
pres el Govern davant aquesta situació que afecta la salut
pública?

Palma, a 29 de novembre del 2005.

La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Manté o ha mantingut la Conselleria d'Interior del Govern
de les Illes Balears qualque relació contractual amb el Sr.
Garriga Rosselló, veí del municipi d'es Mercadal (Menorca), ja
sigui per prestació de serveis, assessorament o altra mena
d'encàrrecs de treball? En cas afirmatiu, quines quantitats ha
percebut, durant l'actual legislatura, i per quins conceptes, el Sr.
Garriga Rosselló?

Palma, a 29 de novembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines investigacions s'han dut a terme per part de la
Fundació balear contra la violència de gènere?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quins recursos ha aconseguit la Fundació balear contra la
violència de gènere?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
han fet aportacions a la Fundació balear contra la violència de
gènere? Especificau la quantitat de les aportacions.

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines administracions públiques han rebut suport
econòmic per part de la Fundació balear contra la violència de
gènere? Especificau-ne la quantitat.

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quins programes ha elaborat la Fundació balear contra la
violència de gènere?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quins programes ha executat la Fundació balear contra la
violència de gènere?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quins esdeveniments i quines campanyes ha organitzat la
Fundació balear contra la violència de gènere?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quins congressos, seminaris, jornades, publicacions, beques
i programes d'investigació ha promogut la Fundació balear
contra la violència de gènere?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quantes persones han solAlicitat prestació, servei o
finançament a la Fundació balear contra la violència de gènere?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines ajudes ha concedit la Fundació balear contra la
violència de gènere?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
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La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quantes vegades s'ha reunit el Patronat de la Fundació
balear contra la violència de gènere des de la seva constitució?,
amb quin ordre del dia?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quina persona ha estat elegida per exercir la presidència
d'honor de la Fundació balear contra la violència de gènere?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quins són els membres adherits a la Fundació balear contra
la violència de gènere?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quina persona ha nomenat el Patronat per exercir la gerència
de la Fundació balear contra la violència de gènere?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quina és la retribució bruta anual de la gerència de la
Fundació balear contra la violència de gènere?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines funcions ha determinat el Patronat de la Fundació
balear contra la violència de gènere per a la gerència?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

S'han creat comissions específiques per part del Patronat de
la Fundació balear contra la violència de gènere? En cas
afirmatiu, quines i qui en fora part?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ha obtingut la Fundació balear contra la violència de gènere
ingressos per les seves activitats?

Palma, a 30 de novembre del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Hi ha qualque empresa privada interessada en el projecte de
Parc Solar a Formentera?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost del projecte de Parc Solar a
Formentera?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa adjudicar el projecte de Parc Solar a
Formentera?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de persones que a càrrec del Govern de
les Illes Balears van anar al viatge d'Argentina el mes de
novembre acompanyant la consellera d'Immigració i Cooperació
i el president del Govern?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la resposta de la Conselleria de Turisme a la
Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 5833/05,
la Conselleria de Turisme ha efectuat les campanyes de
comunicació i promoció a través del portal oficial
IllesBalears.es, per tant, quines campanyes concretes de
comunicació i promoció ha dut a terme la Conselleria de
Turisme del Govern de les Illes Balears a través
d'IllesBalears.es durant l'any 2005?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la resposta de la Conselleria de Turisme a la
Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 5838/05,
la Conselleria de Turisme ha dedicat 200.000 euros dels diners
recaptats a través de l'ecotaxa al projecte de Can Serra, per tant,
quines actuacions concretes s'han realitzat a Can Serra amb els
200.000 euros de l'ecotaxa?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Segons la resposta de la Conselleria de Turisme a la
Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 5838/05,
la Conselleria de Turisme ha dedicat 562.318,47 euros dels
diners recaptats a través de l'ecotaxa a projectes de rutes
cicloturístiques, per tant, quines actuacions concretes s'han
realitzat en rutes cicloturístiques amb els 562.318,47 euros de
l'ecotaxa?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la resposta de la Conselleria de Turisme a la
Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 5838/05,
la Conselleria de Turisme ha dedicat 4.006.251,32 euros dels
diners recaptats a través de l'ecotaxa al projecte de Son Real, per
tant, quines actuacions concretes s'han realitzat a Son Real amb
els 4.006.251,32 euros de l'ecotaxa?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la resposta de la Conselleria de Turisme a la
Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 5838/05,
la Conselleria de Turisme ha dedicat 2.943.727,61  euros dels
diners recaptats a través de l'ecotaxa al projecte Quarter
d'Intendència, per tant, quines actuacions concretes s'han
realitzat a Quarter d'Intendència amb els 2.943.727,61 euros de
l'ecotaxa?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la resposta de la Conselleria de Turisme a la
Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 5838/05,
la Conselleria de Turisme ha dedicat 203.263,25 euros dels

diners recaptats a través de l'ecotaxa al projecte d'Itineraris
Culturals, per tant, quines actuacions concretes s'han realitzat a
Itineraris Culturals amb els 203.263,25 euros de l'ecotaxa?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la resposta de la Conselleria de Turisme a la
Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 5838/05,
la Conselleria de Turisme ha dedicat 310.321,96  euros dels
diners recaptats a través de l'ecotaxa al projecte Sa Coma d'En
Vidal, per tant, quines actuacions concretes s'han realitzat a Sa
Coma d'En Vidal amb els 310.321,96 euros de l'ecotaxa?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la resposta de la Conselleria de Turisme a la
Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 5838/05,
la Conselleria de Turisme ha dedicat 90.000 euros dels diners
recaptats a través de l'ecotaxa al projecte de Cas Català, per tant,
quines actuacions concretes s'han realitzat a Cas Català amb els
90.000 euros de l'ecotaxa?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la resposta de la Conselleria de Turisme a la
Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 5838/05,
la Conselleria de Turisme ha dedicat 24.000 euros dels diners
recaptats a través de l'ecotaxa al projecte d'Escorca, per tant,
quines actuacions concretes s'han realitzat a Escorca amb els
24.000 euros de l'ecotaxa?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
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El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la resposta de la Conselleria de Turisme a la
Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 5838/05,
la Conselleria de Turisme ha dedicat 1.309.233,30 euros dels
diners recaptats a través de l'ecotaxa al projecte de Pla de neteja
de platges, per tant, quines actuacions concretes s'han realitzat
al Pla de neteja de platges amb el 1.309.233,30 euros de
l'ecotaxa?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la resposta de la Conselleria de Turisme a la
Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 5838/05,
la Conselleria de Turisme ha dedicat 783.396 euros dels diners
recaptats a través de l'ecotaxa al projecte de Can Portmany, per
tant, quines actuacions concretes s'han realitzat a Can Portmany
amb els 783.396 euros de l'ecotaxa?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la resposta de la Conselleria de Turisme a la
Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 5838/05,
la Conselleria de Turisme ha dedicat 346.732 euros dels diners
recaptats a través de l'ecotaxa al projecte de Casa Rectoral Sant
Francesc, per tant, quines actuacions concretes s'han realitzat a
Casa Rectoral Sant Francesc amb els 346.732 euros de
l'ecotaxa?

Palma, a 28 de novembre del 2005.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears que el govern de l'illa de
Menorca correspon al seu consell insular o contràriament creu
que és una competència del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears que l'administració de
l'illa de Menorca correspon al seu consell insular o
contràriament creu que és una competència del Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears que la representació de
l'illa de Menorca correspon al seu consell insular o
contràriament creu que és una competència del Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està disposat el Govern de les Illes Balears a respectar
l'autonomia en la gestió dels seus interessos del Consell Insular
de Menorca o bé contràriament pensa continuar retallant aquesta
facultat estatutària?
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Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les noves empreses públiques de joventut projectades pel
Govern de les Illes Balears tenen la finalitat de substituir la
gestió que correspon als consells insulars?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa traspassar els competències de joventut el
Govern de les Illes Balears als consells insulars? Tal vegada
quan tengui complet el personal de les seves empreses públiques
de joventut per transferir-les i hipotecar els consells?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears estendre "el dret a veto"
concedit al sector d'arrendament de vehicles a altres sectors?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

Pensa el Govern de les Illes Balears estendre "el dret a veto"
concedit al sector d'arrendament de vehicles al Consell de
Menorca sobre altres decisions del Govern com per exemple la
creació d'empreses públiques de joventut?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La decisió del Govern de les Illes Balears de crear una altra
fundació, la Fundació Balears a l'exterior, és una decisió presa
per millorar algun servei públic o contràriament és per agilitar
i simplificar el clientalisme polític?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha disposat el Govern de les Illes Balears d'informes tècnics
objectius per traslladar la ubicació del futur Centre Nacional de
formació nàutica de la base naval del port a la zona de Bintaufa?
Si n'és el cas, especificau el nom i els llinatges dels informadors
i la dota d'emissió dels suposats informes.

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exactament, quins ensenyaments reglamentaris s'impartiran
en el futur Centre Nacional de formació nàutica projectat pel
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern de les Illes Balears prudent, objectiu i lleial
que el seu president realitzi declaracions públiques sobre
comunicats d'ETA?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantitat dels recursos econòmics que el 2004 i
el 2005 ha rebut el Consell Insular de Menorca per a l'atenció
als discapacitats?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins conceptes rep el Consell Insular de Menorca
recursos financers del Govern de les Illes Balears en l'atenció
als discapacitats?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin procediment ha seguit la Conselleria per procedir a
l'ocupació dels terrenys afectats per les obres del metro de Son
Sardina?

Palma, a 7 de desembre del 2005.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines exposicions s'han realitzat durant els anys 2003,
2004 i 2005 a les instalAlacions del Museu de Menorca i quin ha
estat el nombre de visitants a cadascuna?

Palma, a 7 de desembre del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines tasques ha dut a terme el Consell de Seguretat
Alimentària des del dia 7 de juliol passat (dia que va iniciar les
seves tasques) fins al dia d'avui?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes reunions s'han realitzat i a quines conclusions s'ha
arribat per part de la comissió de seguiment creada mitjançant
el protocol de colAlaboració entre l'Institut d'Estratègia Turística
de les Illes Balears, l'Institut d'Innovació Empresarial de les
Illes Balears i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Mallorca, Eivissa i Formentera per a la promoció de la seguretat
alimentària a les empreses de les Illes Balears des de la seva
signatura fins a l'actualitat?

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

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

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

Quines actuacions s'han dut a terme per part de tots els
signants del protocol de colAlaboració entre l'Institut d'Estratègia
Turística de les Illes Balears, l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears i la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera per a la promoció
de la seguretat alimentària a les empreses de les Illes Balears
des de la seva signatura fins a l'actualitat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern unificar el preu de l'aigua a cadascuna
de les Illes, tal com va anunciar la Conselleria de Medi Ambient
l'any 2004?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats va dur a terme el Govern de les Illes
Balears per promocionar l'Expo Hangzhou Leisure 2006?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes Balears
per donar suport a les empreses de les Illes Balears que es
vulguin instalAlar a Hangzhou?

Palma, a 9 de desembre del 2005.

El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin departament o quina empresa farà el seguiment del
conveni realitzat pel Govern de les Illes Balears amb la ciutat de
Hangzhou?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins protocols té previst signar el Govern de les Illes
Balears amb la ciutat de Hangzhou?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins programes de promoció industrial i tecnològica té
previst el Govern de les Illes Balears a Zhenjiang?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins programes de promoció de noves indústries té previst
el Govern de les Illes Balears a Zhenjiang?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
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El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions té previstes el Govern de les Illes Balears
per a la protecció d'artesans xinesos i el seu foment a l'àmbit de
les Illes Balears?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com té previst el Govern de les Illes Balears promocionar
Zhenjiang entre els empresaris de les Illes?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quina finalitat té previst el Govern de les Illes Balears
promocionar Zhenjiang entre els empresaris de les Illes?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació d'associacions que han rebut diners de la
comunitat autònoma a partir de la modificació de crèdit
110001765, amb especificació de la quantitat percebuda per
cadascuna?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació detallada dels pagaments fets amb els
diners corresponents a la modificació de crèdit 110002218?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines línies, o quina part d'aquestes, de transport regular de
viatgers per carretera té previst regalar sense concurs públic la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports a
l'empresa d'Autocares Cladera Ferrer?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sistema pensa seguir la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports perquè l'empresa TRANSUNIÓN, SL
accedeixi a noves línies de concessió de transport regular de
viatgers per carretera?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Quantes línies, o part d'aquestes, de transport regular de
viatgers per carretera té previst regalar sense concurs públic la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports a
l'empresa d'autocars TRANSUNIÓN, SL?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sistema pensa seguir la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports perquè l'empresa TRANSUNIÓN, SL
accedeixi a noves línies de concessió de transport regular de
viatgers per carretera?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació del detall d'entrevistes mantingudes per
funcionaris o autoritats de la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports amb representants de les empreses
TRANSUNIÓN, SL i AUTOCARES CLADERA FERRER en
relació amb el lliurament a aquestes companyies de línies de
concessió de transport regular de viatgers per carretera?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té constància la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports que l'empresa concessionària de l'explotació de la
línia del tren de Sóller ha canviat de propietat?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quins canvis en la propietat de la companyia
concessionària del tren de Sóller té coneixement la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu no està prevista la incorporació de l'EMT al
futur Consorci de transport de Mallorca?

Palma, a 9 de desembre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 10005/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
potencialitat del binomi turisme-esport. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 10006/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar
i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions a l'Hospital General en el marc del Pla
sociosanitari. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10007/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lideratge del
rànquing de criminalitat. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10008/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació del Pla de seguretat a les platges. (Ratificació de
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l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 10009/05, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de les
races autòctones. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10010/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens
i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en matèria de recerca i investigació agrària. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 10011/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda
d'automòbils. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10017/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a deslocalització de les indústries de les Illes Balears.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 14
de desembre del 2005).

RGE núm. 10018/05, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a aval de crèdit a l'empresa Yanko. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència. Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10019/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interpretació del Tribunal Superior de Justícia. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 14 de desembre del
2005).

RGE núm. 10020/05, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assignació
de la quota làctia. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 14 de desembre del 2005).

RGE núm. 10021/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a llei de prevenció de l'alcoholisme.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 14
de desembre del 2005).

Palma, a 14 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són, segons el conseller de Turisme, les
potencialitats del binomi turisme-esport tractat en el Fòrum Illes
Balears celebrat recentment a Palma?

Palma, a 1 de desembre del 2005.

El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions portarà a terme la Conselleria de Salut i
Consum a l'Hospital General en el marc de l'anomenat Pla
sociosanitari?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al conseller d'Interior que les Illes
Balears liderin per segon any consecutiu el rànquing de
comunitats autònomes en índex de criminalitat?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el conseller d'Interior que s'han donat els resultats
esperats en l'aplicació del Pla de seguretat a les platges d'aquest
any 2005?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Com ha evolucionat l'aportació econòmica de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per al foment de les races autòctones des
del 2003 fins avui?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions porta a terme la Conselleria d'Agricultura
i Pesca en matèria de recerca i investigació agrària?

Palma, a 1 de desembre del 2005.
El diputat:
Andreu Prohens i Vicens.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines causes atribueix el Govern de les Illes Balears la
caiguda d'un 25% de les vendes d'automòbils a les Illes Balears
el mes de novembre en relació amb el mateix mes del 2004?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La política de promoció industrial del Govern de les Illes
Balears dóna suport a la deslocalització de les indústries de les
Illes Balears?

Palma, a 7 de desembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

El Govern de les Illes Balears avalà un crèdit a favor de
l'empresa Yanko, amb la garantia de la marca?

Palma, a 7 de desembre del 2005.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
interpretació feta pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears sobre la disposició addicional 18 de la Llei de mesures
tributàries, administratives i de funció pública del 2004 (llei
d'acompanyament)?

Palma, a 7 de desembre del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quines institucions i organitzacions professionals ha
consultat la Conselleria d'Agricultura el contingut de la
resolució per la qual s'estableix el procediment per a l'assignació
de la quota làctia del programa autonòmic d'abandonament
2004-2005?

Palma, a 7 de desembre del 2005.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern presentar una llei de prevenció de
l'alcoholisme al Parlament de les Illes Balears?

Palma, a 7 de desembre del 2005.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 10012/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a mesures per disminuir els impactes
econòmics negatius a les empreses perjudicades per les obres
públiques. (Mesa de 14 de desembre del 2005).

Palma, a 14 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Determinades obres públiques, especialment les que
dificulten la circulació de persones i vehicles per un llarg
període de temps, provoquen greus perjudicis econòmics a les
empreses més afectades. Són molts els indrets de les Illes
Balears afectats per obres públiques, però on s’està provocant
un impacte econòmic més negatiu és al polígon de Son Castelló
a causa de les obres de construcció del metro.

Al polígon de Son Castelló de Palma s’hi concentren 1.100
empreses que ocupen directament més de 15.000 treballadors.

La importància de les empreses ubicades al polígon de Son
Castelló en el conjunt de l’economia de Balears és equivalent al
13% del producte interior brut de les Illes Balears.

No cal dir que unes obres que tanquin i dificultin la
circulació durant un llarg període de temps en una zona de tanta
activitat econòmica pot representar un greu impacte econòmic
negatiu sobre les empreses en particular i el conjunt de
l’economia.

A tall d’exemple podem analitzar l’evolució d’un sector amb
molta presència al polígon de Son Castelló: el de l’automòbil.
Doncs bé, segons les dades publicades per Marketing Systems
(empresa de dades estadístiques), la venda de vehicles a les Illes
Balears durant el mes de novembre va disminuir el 25,6% en
relació al mateix mes de 2004, mentre que les vendes únicament
disminuïren el 8% en el conjunt de l’Estat.

Aquest radical descens de vendes, segons els experts, és
atribuïble a les obres provocades pel metro en el polígon de Son
Castelló i la polèmica generada per l’anunci d’un impost sobre
el lloguer de vehicles sense conductor.

Davant aquestes dades, que tenen un gran impacte sobre
l’economia, el Govern de les Illes Balears, com a màxim
responsable d’aquesta situació, no pot quedar impassible, sinó
que ha d’actuar de manera urgent.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a replantejar
el pla d’execució de les obres del metro per tal de minimitzar els
perjudicis econòmics i les molèsties provocades a les empreses
i als ciutadans en general.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar un
estudi sobre els perjudicis econòmics provocats a les empreses
per les distintes obres públiques promogudes pel Govern.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aprovar
una línia de compensacions econòmiques a les empreses, en
base a l’estudi sobre els perjudicis econòmics provocats a les
mateixes per les distintes obres públiques promogudes pel
Govern.10012

Palma, a 5 de desembre del 2005.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 10000/05, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa de la llibertat d'expressió enfront de les
limitacions i atacs patits pels mitjans de comunicació, amb
solAlicitud de tramitació per urgència davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 14 de
desembre del 2005).

RGE núm. 10050/05, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a reformes a l'Hospital de Can
Misses d'Eivissa, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 14 de desembre del
2005).

Palma, a 14 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Així mateix, i d'acord amb el que preveuen els articles 95 i
següents del Reglament del Parlament, el grup parlamentari
proposant solAlicita l'aplicació a aquesta iniciativa de la
tramitació pel procediment d'urgència atès que es fa necessari
un pronunciament urgent de la cambra envers els greus fets que
han tingut lloc.

Exposició de motius
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El valor autèntic de la llibertat d’expressió resideix en
defensar el dret que tenen a exercir-la aquells que són més
distants a les nostres posicions. Perquè, en una societat
democràtica i en el marc d’un estat de dret, el Govern té
l’obligació de respectar totes les posicions i opinions polítiques,
sempre que aquestes no suposin una apologia del terrorisme o
el trencament del principi de legalitat.

La nostra democràcia permet a uns afirmar el que altres
neguen, en totes i cadascuna de les matèries de controvèrsia
política, social o cultural. I uns i altres hem de respectar no les
opinions que mantenen els nostres adversaris, sinó el dret que
aquests tenen per tenir opinions que són totalment diferents de
les nostres i, fins i tot, poden ser la negació dels valors polítics
més fonamentals per a la nostra concepció de la persona, de la
societat o de l’Estat. Perquè el valor de la democràcia no radica
només en allò que compartim, sinó també en tot allò que ens
enfronta i en el fet que és un espai on tots podem defensar, amb
tota legitimitat, postures discrepants.

L’exercici de la llibertat política pot comportar que uns i
altres ens puguem sentir ofesos per les propostes, els comentaris
o les argumentacions que es generen en les controvèrsies
públiques. Però ningú -i molt menys qualsevol membre del
Govern- no té dret a considerar que l’altre -per molt que li
puguin molestar les seves postures- no té dret a defensar-les.
Perquè el que per a uns pot ser manipulació i mentides, per als
altres pot ser expressió de les seves pròpies conviccions
polítiques. Plantejar-se una altra forma d’entendre la llibertat
d’expressió obriria les portes al fet que les majories polítiques
circumstancials poguessin intentar eliminar els mitjans de
comunicació que defensessin les postures discrepants. I tots hem
de recordar que això -la incapacitat per acceptar el dret a existir
dels nostres adversaris- ha estat al llarg de la nostra història un
dels principals motius de discòrdia civil al nostre país.

D’altra banda, el passat 30 de setembre es produí un assalt
a la seu de la cadena COPE a Madrid, amb persones
emmascarades que s’encadenaren a la façana de l’edifici
exhibint una pancarta amb un lema contra l’esmentat mitjà de
comunicació. El succés hagués pogut derivar en incidents molt
greus, amb perill per a la seguretat de les persones, atès que
l’assalt es produí en un moment en què acudien a la seu de la
COPE nombrosos ciutadans per tal de signar un manifest de
suport a l’emissora.

Aquest acte de coacció, la finalitat del qual és atemptar
contra la llibertat d’expressió i d’informació d’un mitjà de
comunicació, estava detalladament preparat amb antelació, com
demostra la presència de diversos periodistes d’altres mitjans de
comunicació prèviament convocats pels promotors d’aquesta
intimidació.

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

1. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu suport a les
anomenades llibertats de pensament -incloent-hi la llibertat
d’opinió i la llibertat d’expressió- com a component essencial
i bàsic de l’estat democràtic i de dret.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol pretensió
d’establir limitacions polítiques a la llibertat d’expressió,
sempre que l’exercici d’aquestes llibertats no representi una
apologia del terrorisme o el trencament del principi de legalitat.

3. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva més rotunda
condemna de l’assalt a la seu de la cadena COPE que va patir
aquesta cadena a Madrid el 30 de novembre passat, com també
les pintades aparegudes a la seu del diari El País a Barcelona.

Palma, a 5 de desembre del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada comissió.

És prou coneguda la delicada situació del bloc quirúrgic de
l’Hospital de Can Misses d’Eivissa, que va ser qualificada pels
professionals que hi treballen com de “ruïna”. La Conselleria de
Salut va anunciar l’inici d’una reforma que suposaria ampliar
fins a 5 els actuals 4 quiròfans i, després de les declaracions
fetes pel Sindicat Mèdic, es va decidir afegir-hi un altre quiròfan
més, quantitat considerada insuficient ateses les targetes
sanitàries i la població flotant a l’illa d’Eivissa.

Recentment hem pogut conèixer pels mitjans de
comunicació que la ubicació de les noves instalAlacions serà la
mateixa que l’actual, la qual cosa implicarà la paralització d’una
part dels quiròfans durant les obres de reforma. A més a més, i
en paraules del gerent de l’hospital, es procedirà a la desviació
de pacients cap a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario per
palAliar aquesta situació que, sembla ser, es perllongarà almenys
durant tot l’any 2006.

És per això que el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a augmentar de 6 a 8 els nous quiròfans a l’Hospital de Can
Misses, atenent el criteri de nombre d’usuaris que ha de
considerar població amb targeta sanitària i població flotant.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
a reconsiderar la prevista reforma del bloc quirúrgic de
l’Hospital de Can Misses per tal d’incloure-la en un pla director
de millora de l’hospital que impliqui treure de l’edifici actual el
conjunt dels serveis no estrictament hospitalaris.

Palma, a 7 de desembre del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 560/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a Consell de
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Seguretat Alimentària.  (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).

Funcions (article 5 del Decret 6/2005):

1. Assessorar en totes aquelles qüestions que tenen
incidència directa o indirecta en la seguretat alimentària dels
consumidors.

2. Promoure estudis d'avaluació de risc relacionats amb la
producció i en consum d'aliments, sobretot, aquells d'especial
rellevància en la comunitat autònoma.

3. Crear i disposar d'una base documental sobre les
evidències científiques en matèria d'avaluació de riscs per a la
seguretat alimentària.

4. Proposar les mesures de coordinació d'actuacions dels
diferents òrgans executius de l'Administració autonòmica
competents en matèria de seguretat alimentària i cooperar amb
aquestes mateixes en la milloria de la seguretat alimentària.

6. Procurar en matèria se seguretat alimentària una adequada
coordinació amb la resta d'administracions públiques territorial
i cooperar amb aquestes en la millora de la seguretat
alimentària.

6. Avaluar i proposar als diferents òrgans de l'Administració
els assumptes que prioritàriament han de ser objecte de
regulació i control.

7. Informar els avantprojectes de disposicions
reglamentàries relatius a seguretat alimentària.

8. Impulsar i coordinar la política d'informació i
comunicació en matèria de seguretat alimentària, especialment
en situacions d'alertes alimentàries.

9. Avaluar les accions que s'han de realitzar a la llum de
dictàmens científics que s'hagin elaborat sobre avaluació de
riscs alimentaris.

10. Divulgar tota aquella informació que pugui resultar
rellevant per als consumidors i per als operadors econòmics.

11. Qualsevol altra funció que, en l'àmbit de les seves
competències, li atribueixi la persona titular de la conselleria
competent en matèria de salut, per a la protecció colAlectiva de
la salut dels ciutadans, entitats, associacions i particulars.

Objectius (preàmbul del Decret 6/2005):

Es pretén la necessària coordinació dels departaments de
l'Administració autonòmica que directament o indirectament
tenen alguna cosa a veure amb la seguretat alimentària,
especialment en les situacions d'alertes i crisis alimentàries,
disposar d'un assessorament científic necessari per poder
adoptar mesures de gestió de riscs, i proporcionar al consumidor
una adequada i transparent informació en matèria de seguretat
alimentària.

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. 562/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a Comitè
Tècnic científic de seguretat alimentària, funcions i objectius.
(BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del 2005).

Objectius (article 13.1 del Decret 6/2005):

El Comitè Científic de les Illes Balears és l'òrgan assessor
del Consell de Seguretat Alimentària de les Illes Balears, adscrit
a la conselleria competent en matèria de salut, que assumeix les
funcions de proporcionar-li dictàmens tècnics i científics en
matèria de seguretat alimentària, i coordinar els treballs dels
grups d'experts que realitzen activitats d'avaluació de riscs en el
marc de les actuacions del Consell de Seguretat Alimentària de
les Illes Balears.

Funcions (article 13.3 del Decret 6/2005):

a) Elaborar i promoure l'emissió d'estudis d'avaluació de
riscs alimentaris, tenint en compte, a efectes d'evitar duplicitats,
els que s'emeten de de l'Agència Espanyola de Seguretat
Alimentària, i des de l'Autoritat Europea de Seguretat
Alimentària.

b) Assessorar el Consell de Seguretat Alimentària de les
Illes Balears en aquelles qüestions científiques relacionades amb
la seguretat alimentària que el requereixi, i emetre informes i
dictàmens sobre els assumptes de la seva competència que els
consultin..

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. 570/05, 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).

El Consell està integrat pels membres següents (article 6 del
Decret 6/2005):

a) El titular de la conselleria competent en matèria de salut,
que és la presidenta (Aina Castillo i Ferrer).

b) El titular de la direcció general competent en matèria de
salut pública, que és el vicepresident primer (Antonio Pallicer
Orzáez).

c) El titular de la direcció general competent en matèria
d'agricultura de la conselleria competent en la matèria, que és el
vicepresident segon (Joan Carles Torrens i Costa).

d) El titular de la direcció general competent en matèria de
qualitat ambiental i litoral de la conselleria competent en la
matèria, que és el vicepresident tercer (Ventura Blanch i
Amengual).

e) Actuen com a vocals:
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- Un representant de la Direcció General de Consum
(Manuela Messeguer Barrios)

- Un representant de la conselleria competent en matèria de
turisme (Josep Aloy i Pons).

- Un representant de la conselleria competent en matèria
d'interior (Lluís Grau i Montaner).

- Un representant de la conselleria competent en matèria de
medi ambient (Antonio Gómez Pérez).

- Un representant de la conselleria competent en matèria
d'agricultura i pesca (Mª José Pourtau Fernández-Segade).

- Un representant de la consellleria competent en matèria de
comerç (Francesc Tutzó i Rusoca).

- Un representant de cadascun dels consells insulars de les
Illes Balears (Mallorca: Antoni Galmés i Sureda; Menorca:
Salvador Florit i Orfila; Eivissa-Formentera: Antonio López
Rodado).

- El President del Comitè Tècnic Científic de Seguretat
Alimentària de les Illes Balears (Andreu Palou i Oliver).

- Un representant de l'ajuntament de Palma (Teresa Benito
i Roser).

f) El cap de Servei de Seguretat Alimentària de la direcció
general competent en matèria de salut pública, que ha d'actuar
com a secretari, amb veu i sense vot (Jesús Martínez).

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. 3222/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a ús racional de
medicaments.  (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

- Creació de la Comissió per l'Ús racional de medicaments,
òrgan consultiu i d'orientació de polítiques de URM amb la
participació del ColAlegi de Metges, ColAlegi de Farmacèutics,
Ibsalut i Direcció General de Farmàcia.

- Incorporació del farmacèutic a l'alta hospitalària, mesura
de potenciació de l'atenció farmacèutica amb un notable estalvi
en la despesa de medicaments. Projecte iniciat fa un any a
l'Hospital Son Dureta i l'Hospital Can Misses i que a partir de
l'1 d'octubre del 2005, s'ampliarà amb nous farmacèutics
hospitalaris en l'Hospital Son Llàtzer, Hospital de Manacor i
Hospital Verge del Toro.

- Subministrament directe de medicaments als serveis de
farmàcia sociosanitaris, potenciació de l'atenció farmacèutica i
notable estalvi en la despesa de medicaments.

- Elaboració de la Guia Farmacoterapèutica per a persones
majors en residències sociosanitàries.

- Increment i potenciació de la farmacovigilància.

- Potenciació de l'atenció farmacèutica de la farmàcia
comunitària, pel seguiment de l'adhesió al tractament i
participació amb equips d'atenció primària.

- Futur conveni amb el ColAlegi de Farmacèutics, per fer
extensiu el servei que presta el farmacèutic amb la dosificació

personalitzada als pacients polimedicats, en el cas que el metge
cregui oportú donar aquest servei.

Amb referència als facultatius:
- Augmentar la informació.
- Incentivar una prescripció de qualitat. Potenciar la política

de genèrics amb un notable estalvi de la despesa farmacèutica.

- Amb referència al ciutadà, les mesures van encaminades a
que el ciutadà es responsabilitzi del seu tractament, amb
campanyes d'informació en: Premsa, radio, opis, fullets
informatius, televisió i xerrades en els municipis de tota la
Comunitat Autònoma amb la finalitat d'evitar l'automedicació
i que el pacient sigui un bon complidor del seu tractament.

- Futura introducció del farmacèutic en Atenció Primària,
enllaçant l'atenció farmacèutica des de: hospitalària-primària-
farmàcia comunitària.

- Implantació en el 2006 de la recepta electrònica a Eivissa.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 5306/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a noves places
d'atenció primària.  (BOPIB núm. 96 de 15 de juliol del 2005).

L'augment total de places per a l'Atenció Primària durant
l'any 2005 és de 67, de les quals només 20 corresponen a
metges, distribuïdes de la manera següent:

15 a la GAP de Mallorca
4 a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
1 a l'Àrea de Salut de Menorca

La situació d'incorporació de metges d'atenció primària amb
nova plaça, a 30 de juny del 2005, és:

GAP Mallorca

Als centres de salut s'han incorporat 9 metges, un a
cadascuna de les següents places:

EAP del Blanquer (Inca)
EAP Pollença
EAP Manacor
EAP Alcúdia
EAP Capdepera
EAP Rafal Nou (Palma)
EAP Son Gotleu (Palma)
EAP Son Serra-La Vileta (Palma)
EAP s'Escoxador (Palma)

Resten pendents 6 places, distribuïdes de la manera següent:
2 places a centres de salut (EAP Muntanya-Marratxí i EAP del
Migjorn-Llucmajor) i 4 places de SUAP.

Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
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No s'ha incorporat cap metge d'atenció primària a les 4
places previstes als centres de salut següents:

1 al centre de salut de Can Misses
1 al centre de salut d'Es Viver
1 al centre de salut de Santa Eulàlia
1 al centre de salut de Sant Antoni

Àrea de Salut de Menorca

Resta per cobrir la plaça que correspon a l'EAP Dalt de Sant
Joan.

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

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5614/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a noves
places de metges d'atenció primària.  (BOPIB núm. 98 de 29
de juliol del 2005).

L'augment total de places per a l'Atenció Primària durant
l'any 2005 és de 67, de les quals només 20 corresponen a
metges, distribuïdes de la manera següent:

15 a la GAP de Mallorca
4 a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
1 a l'Àrea de Salut de Menorca

Les places de metges d'atenció primària que s'han ocupat, a
15 de juliol del 2005, són:

GAP Mallorca

Als centres de salut s'han incorporat 9 metges, un a
cadascuna de les següents places:

EAP del Blanquer (Inca)
EAP Pollença
EAP Manacor
EAP Alcúdia
EAP Capdepera
EAP Rafal Nou (Palma)
EAP Son Gotleu (Palma)
EAP Son Serra-La Vileta (Palma)
EAP s'Escoxador (Palma)

Resten pendents 6 places, distribuïdes de la manera següent:
2 places a centres de salut (EAP Muntanya-Marratxí i EAP del
Migjorn-Llucmajor) i 4 places de SUAP.

Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

No s'ha incorporat cap metge d'atenció primària a les 4
places previstes als centres de salut següents:

1 al centre de salut de Can Misses
1 al centre de salut d'Es Viver
1 al centre de salut de Santa Eulàlia
1 al centre de salut de Sant Antoni

Àrea de Salut de Menorca

Resta per cobrir la plaça que correspon a l'EAP Dalt de Sant
Joan.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5699/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de
qualitat i humanització de l'atenció al pacient (II).  (BOPIB
núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

La Conselleria de Salut i Consum no ha elaborat cap "Pla de
qualitat i humanització de l'atenció al pacient".

Dins el "Pla d'humanització de l'atenció sanitària 2004-
2005" tots els centres han realitzat inversions de menor quantia.

Quant a inversions més elevades, les despeses són les
següents:

* A l'Hospital de Manacor per millorar el confort de les
sales d'espera de familiars i pacients a les plantes: devers
25.501, 76 euros.

* A l'Hospital General s'ha instalAlat una cadira elèctrica per
pujar les escales: 9.382, 83 euros.

* A l'Hospital General i a l'Hospital Joan March, 2
perruqueries: 7.878,00 euros.

* A l'Hospital Can Misses, reforma de l'Àrea de Pediatria:
822.227, 38 euros.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5704/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de
qualitat i humanització de l'atenció al pacient (VII).  (BOPIB
núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

La Conselleria de Salut i Consum no ha elaborat cap "Pla de
qualitat i humanització de l'atenció al pacient" en el qual s'hagin
eliminat barreres arquitectòniques.

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. 5929/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a cessament
del Sr. Carretero. (BOPIB núm. 100 de 9 de setembre del
2005).

La clàusula tercera del contracte de treball del Sr. Carretero
deia que aquest s'extingiria dia 31 de gener del 2004, data amb
la qual va finalitzar.
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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. 6316/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla orgànica
de Son Dureta.  (BOPIB núm. 100 de 9 de setembre del 2005).

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

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 6318/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla orgànica
de Can Misses.  (BOPIB núm. 100 de 9 de setembre del 2005).

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

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 6369/05 i 6370/05, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relatives a redacció
de Pla d'usos per el Port o Badia de Sant Antoni (I i II).
(BOPIB núm. 101 de 16 de setembre del 2005).

Mitjançant contracte d'assistència tècnica es va encarregar
a l'empresa Europrincipia la redacció del Pla d'usos de la Badia
de Sant Antoni de Portmany, iniciant-se les tasques de redacció
en el mes de desembre de l'any 2003. Els serveis tècnics de la
Direcció General van donar per acabat l'esmentat Pla d'usos en
el mes de juliol de l'any 2004.

No obstant això, donat que la tramitació d'un pla d'usos és
de varis anys i que a la tardor de l'any 2004 ja es trobava molt
avançada la redacció de l'avantprojecte de llei de ports de les
Illes Balears que optava per una figura d'ordenació més exigent
que el pla d'usos com son els plans directors del ports, es va
optar per no iniciar el tràmit d'aprovació del pla d'usos del Port
de Sant Antoni de Portmany.

La llei 10/2005 de ports de les Illes Balears a la Secció I del
Capítol II del Títol I (art. 8 a 11) preveu la figura del plans
directors dels ports com a sistema d'ordenació dels ports i de les
instalAlacions portuàries i marítimes. Aquests preceptes, segons
el que contempla la Disposició final tercera, entraran en vigor
al cap de tres mesos de la publicació esmentada en el punt
primer de la pròpia Disposició final tercera; per tant la figura
dels plans directors dels ports va entrar en vigor el dia 2
d'octubre del 2005 essent aquesta la única figura d'ordenació
portuària, i per tant el plans d'usos dels ports de les Illes Balears
han de ser reconvertits en plans directors.

En conseqüència, per ordre de la Consellera d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports de dia 10 d'octubre del 2005
s'inicia l'expedient de contractació per a la redacció del Pla
director del Port de Sant Antoni de Portmany.

També fer esment que l'actualitat la situació del port de Sant
Antoni de Portmany ha millorat radicalment respecte a l'estat
que presentava a la legislatura anterior ja que, per aquella època,
no es va fer cap tipus d'obra nova al port realitzant-se les
rutinàries tasques de conservació, de manera que actuacions
previstes i necessàries com la terminal portuària i les obres
d'acabament del moll en un cas no va arribar a projectar-se ni a
l'altra a contractar-se per què malgrat es va licitar l'Acabament
del moll de ribera i condicionament de l'espigó de les
esplanades contigües al Port de Sant Antoni de Portmany no van
poder adjudicar-se les obres ja que va quedar desert el concurs
en el mes de juliol del 2001 degut a que no es va presentar cap
oferta.

El Govern actual va reprendre l'assumpte tornant-se a
realitzar la licitació i adjudicant-se en el mes de desembre del
2003; les obres van acabar en el mes de febrer de l'any 2005
dintre del termini previst.

Per contra, en aquesta legislatura s'han començat les
actuacions i projectes necessaris per tal d'aconseguir que el Port
de Sant Antoni de Portmany tingui unes infraestructures
modernes i poder prestar un servei de qualitat a l'usuari i al
mateix temps aconseguir un espai agradable pel ciutadà de Sant
Antoni. Les obres executades o en execució són les següents:

Obres realitzades durant l'any 2004-2005
- PassarelAla adossada al dic de Sant Antoni: 322.999,14 i
- Execució de dos edificis de serveis en el port de Sant

Antoni: 299.500,00 i.
- Execució de instalAlació de tendals en zona portuària de

Sant Antoni: 290.403,00 i.
- InstalAlació d'equip de recollida d'aigües residuals i de

sentines: 42.626,40 i.
- Obres del pantalà del port de Sant Antoni de Portmany:

59.286,56 i.
- Estació marítima de Sant Antoni de Portmany:

3.182.235,00 i.
- Obra de caseta de pescadors a Sant Antoni de Portmany:

20.423,15 i.
- Terminació del moll de ribera: 780.429,71 i.
- Obres d'aglomerat asfàltic al port de Sant Antoni de

Portmany: 27.338,02 i.
- Obres de pavimentació al port de Sant Antoni de Portmany

a Eivissa: 17.988,99 i.
- Subministrament instalAlació de barana d'acer inoxidable:

9.862,03 i.
- Obra neteja submarina a Sant Antoni: 3.985,00 i.
- Obres d'enjardinament en el port de Sant Antoni de

Portmany: 6.900,26 i.
- Obres asfaltat zona aparcament posterior al dic de Sant

Antoni: 14.291,20 i.

Projectes en execució:
- Passeig sobre el dic d'abric del port de Sant Antoni de

Portmany: 322.999,14 i.

Total inversions a Sant Antoni fins a la data d'avui:
5.401.267,70 euros.

D'altra banda hem de deixar clar que, a l'actualitat les Illes
Balears conten amb una legislació pròpia en matèria portuària.
Es tracta de la Llei 10/2005 de ports de les Illes Balears, llei
àmpliament consensuada amb tots els sectors relacionats amb la
matèria en qüestió. A més, tal com es preveu a la Disposició
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final segona, ja han començat les tasques de redacció del
Reglament general d'execució de la Llei de ports, fet que
completarà la normativa aplicable en matèria de ports.

 Per tant podem concloure que l'actual Govern de les Illes
Balears ha donat un gir completament positiu a la situació
portuària mitjançant l'execució de noves infraestructures per una
part i l'aprovació d'una legislació pròpia per l'altre.

Palma, 7 de novembre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 6371/05 i 6372/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relatives a Pla
director dels ports de competència autonòmica (I i II).  (BOPIB
núm. 101 de 16 de setembre del 2005).

La figura del Pla Director dels Ports és una novetat
introduïda per la Llei 10/2005, de ports de les Illes Balears que
recentment ha entrat en vigor. Per aquest motiu no hi ha cap
port de competència autonòmica de l'annex de l'esmentada llei
que tingui Pla Director. No obstant això a data d'avui està iniciat
l'expedient per a l'elaboració, tramitació i aprovació inicial del
Pla Director del Port de Sóller i l'expedient de contractació per
a la redacció del Pla Director de Sant Antoni de Portmany
(Eivissa).

També incidir en que la previsió de la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports per a la redacció i aprovació
dels plans directors dels ports de les Illes Balears és la que
s'ajusta al que estableix la Secció 1ª del Capítol II del Títol I
(articles 8 a 11) i la Disposició transitòria segona de la Llei
10/2005, de 21 de juny de ports de les Illes Balears.

Palma, 16 de novembre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 6765/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a cursos
d'atenció a la Gent Gran.  (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre
del 2005).

Els cursos que es duran a terme a través del conveni signat
entre la Conselleria de Treball i Formació, la Conselleria de
Presidència i Esports a través del Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca i l'Institut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca; es realitzaran als municipis que
es construeixen residències per a majors assistits.

Fins a dia d'avui s'han finançat els següents cursos, realitzats
per la Direcció General de Formació:

Atencions bàsiques geriàtriques
Duració: 120 hores.

Requisits: Persones de 18 a 50 anys, en situació d'atur o
millora d'ocupació.

Municipis: Santanyí i Sant Joan.
Cost: 13.450 euros cada curs.

Atenció sanitària geriàtrica
Duració: 250 hores.
Requisits: Persones de 18 a 50 anys amb ESO, FPI o

superior, en situació d'atur o millora d'ocupació.
Municipis: Santanyí i Sant Joan.
Cost: 33.682 euros cada curs. .

El curs que es du a terme a través del conveni signat entre la
Conselleria de Presidència i Esports a través del Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca i la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa
i Formentera, es realitza a la seu de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i
Formentera per part del seu professorat i no té cap tipus de cost
per part del Govern de les Illes Balears. Aquest curs és el
següent:

Gestió i administració de centres geriàtrics
Duració: 210 hores.
Requisits:
- Professionals lligats als serveis sociosanitaris.
- Professionals o empresaris d'altres sectors motivats pel
creixement del sector de serveis sociosanitaris.
- Diplomats i llicenciats en dret, empresarials, medicina,
psicologia, relacions laborals, etc. que desitgin adquirir
coneixements especialitzats en el camp sociosanitari per
satisfer la demanda existent en el mercat laboral. 

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

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 6770/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a educació
i formació dels consumidors (I).  (BOPIB núm. 103 de 30 de
setembre del 2005).

En colAlaboració amb les Associacions de Consumidors i el
municipis adherits al programa "Consum a Ca Teva",
l'organització per a desenvolupar entre el 19 d'octubre i el 25 de
novembre 12 xerrades-colAloqui en Sant Llorenç, Valldemossa,
Llubí, Campos, Sóller, Delva, Deià, Ses Salines, Calvià, Inca,
Manacor i Fornalutx, baix el títol "Qüestions de Consum" i
contingut generalista. Els municipis són els 12 primers que
signaren conveni d'adhesió al programa "Consum a Ca Teva".

Xerrades en les escoles sobre Consum Sostenible, amb la
finalitat de la difusió entre els escolars de dits conceptes, així
com la específica formació del professorat, ajudant a aconseguir
un canvi d'actituds i d'hàbits.

La publicació trimestral "Qüestions de Consum".

El telèfon gratuït.

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

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 6771/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i orfila, relativa a educació
i formació dels consumidors (II).  (BOPIB núm. 103 de 30 de
setembre del 2005).

Les actuacions han estat les següents:

- Organització i realització de xerrades relatives a temes de
consum en els municipis adherits al programa "Consum a Ca
Teva", distribuïnt la publicació "Quaderns de Notes", en
colAlaboració amb els Ajuntaments i les Associacions de
Consumidors.

- Convocatòria de concessió de subvencions per a l'exercici
del 2005, considerant com objecte específicament
subvencionable les activitats i projectes d'educació i de
formació dels consumidors o dels seus formadors.

- Continuar la publicació trimestral de la revista "Qüestions
de Consum".

- El telèfon gratuït.

- La pàgina web.

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

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 6772/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a educació
i formació dels consumidors (III).  (BOPIB núm. 103 de 30 de
setembre del 2005).

Les actuacions han estat les següents:

- Dins del programa "Consum a Ca Teva", entre d'altres
activitats, la preparació de la publicació "Quadern de Notes",
per a la seva posterior distribució en els actes que s'organitzen
a les distintes localitats adherides mitjançant conveni.

- Xerrades a les escoles sobre Consum Sostenible ajudant
així a aconseguir un canvi d'actitud i d'hàbits.

- La publicació trimestral "Qüestions de Consum".

- El telèfon gratuït.

- La pàgina web.

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

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 6773/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a educació
i formació dels consumidors (IV).  (BOPIB núm. 103 de 30 de
setembre del 2005).

Les actuacions han estat les següents:

- III i IV Jornades del Fòrum Balear de Consum Sostenible:
Butlletins "A l'Endret".

- Jornades sobre "Els drets dels riscos que poden afectar a la
salut i a la seguretat: els renous i els drets ciutadans".

- Jornades de difusió del cooperativisme, en Menorca.

- Guia del consum sostenible a les escoles.

- Pròrroga del contracte "Aplicació del Pla Director de
Consum", en el que es refereix al subprograma específic de
formació.

- Sensibilització ciutadana sobre la reducció d'envasos a
productes alimentaris; el programa de difusió i edició de
publicació sobre consum de productes de la agricultura
ecològica; activitats educatives dirigides a cooperatives.

- El telèfon gratuït i la pàgina web.

- La publicació trimestral "Qüestions de Consum".

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

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 6774/05, 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 (I).  (BOPIB núm. 103 de 30 de
setembre del 2005).

S'han impartit els següents cursos:
- Formació d'arbitres de consum.
- Atenció al ciutadà.
- Accés inicial.
- Règim jurídic de les subvencions públiques.

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

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 6922/05 i 6925/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, relatives a
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necessitats de personal especialitzat en atenció geriàtrica (I i
IV).  (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, i és la següent:

Mallorca
- 1.148 places residencial per a persones assistides.
- 270 places de centre de dia.
- 88 places residencials per a malalts d'Alzheimer.
- 20 places de centre de dia per a malalts d'Alzheimer.
- 40 places residencials per a malalts de Parkinson i altres

malalties neurodegeneratives.
- 20 places de centre de dia per a malalats de Parkinson i

altres malalties neurodegeneratives.

Eivissa
- 184 places residencial per a malalts d'Alzheinmer i altres

demències.
- 50 places de centre de dia per malalts d'Alzheimer i altres

demències.

Formentera
- 30 places de centre de dia per malalts d'alzheimer i altres

demències.

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

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm 7455/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a ajuda per la
reforma del Teatre Principal d'Inca.  (BOPIB núm. 106 de 21
d'octubre del 2005).

El Govern de les Illes Balears no ha perdut l'ajuda per a la
reforma del Teatre Principal d'Inca.

La Comissió Mixta de l'1% Cultural, formada pel Ministeri
de Foment i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, va
aprovar, a la reunió de dia 7 de maig del 2001, finançar les
obres de rehabilitació del Teatre Principal d'Inca mitjançant una
subvenció de 1.167.767 i. Però ara el Ministeri de Foment i el
Ministeri de Cultura han modificat els requisits d'aplicació del
fons de l'1% cultural per a l'actuació conjunta en el Patrimoni
Històric Espanyol a través de l'1% cultural.

Es defensarà el compliment dels acords de la Comissió
Mixta de l'1% cultural en els projectes presentats per la nostra
Comunitat Autònoma.

Palma, 8 de novembre del 2005.
El  conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm 7592/05, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Ciutadella enllaç
natural amb l'exterior.  (BOPIB núm. 108 de 28 d'octubre del
2005).

Importància del port de Ciutadella en el trànsit de
passatgers i mercaderies a Menorca.

El port de Ciutadella és l'enllaç natural i més lògic amb
Mallorca i Barcelona per la seva privilegiada posició geogràfica
respecte als enllaços marítims.

1 Enllaç interinsular Mallorca-Menorca

La dada geogràfica indiscutible és:
Distància Ciutadella-Alcúdia: 35 milles
Distància Maó-Alcúdia: 58 milles
Distància Maó-Palma: 101 milles

La lògica del trànsit interinsular és la unió dels punts més
propers de les Illes entre sí. Els punts de la relació naturals
Mallorca-Menorca, són els ports d'Alcúdia i Ciutadella.

La solució correcta per a la relació interinsular Mallorca-
Menorca són els ports d'Alcúdia i Ciutadella, ja que la relació
entre capitals, en aquest cas Palma-Maó, i també Palma-
Ciutadella, és impossible de rentabilitzar econòmicament,
precisament per la seva distància i pel fet de no permetre ni
freqüències ni horaris adequats a un cost raonable.

2 Enllaç Menorca-Barcelona

La dada geogràfica indiscutible es:
Distància Ciutadella-Barcelona: 112 milles
Distància Maó-Barcelona: 135 milles

L'enllaç més pròxim de Menorca amb la Península és amb
Barcelona, i per tant l'objectiu per a les relacions amb la
península per aquesta illa és el del servei diari amb aquest port
durant tot l'any, que és inexistent en aquests moments ja que
aquest servei es dona només a l'estiu.

El port de Ciutadella es bàsic pel futur d'aquesta relació. És
interessant observar que la distància marítima Barcelona-Maó-
Barcelona és de 270 milles (135+135) i la distància Barcelona-
Alcúdia-Ciutadella-Barcelona és de 272 milles (125+35+112),
amb l'avantatge per aquesta darrera relació de que en cada
viatge s'atén el mercat de les dues illes, donat-nos, això, una
idea de per on s'ha d'aconseguir la relació Barcelona-Menorca.

Palma, 11 de novembre del 2005.
La  consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm 7598/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a enllaços
submarins telefònics.  (BOPIB núm. 108 de 28 d'octubre del
2005).

Hi ha dos enllaços submarins prevists, el primer és entre
Mallorca i Menorca per donar redundància a la línia submarina
actual, el segon és entre Eivissa i Formentera per donar servei
a Formentera, que fins ara tenia només comunicacions via ràdio.

En el primer cas, la tirada ja està instalAlada, en el segon
tram marítim està deposat però falta la connexió terrestre.
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Després d'informar-nos amb Telefònica, sembla que ambdós
enllaços estaran operatius entre desembre del 2005 i gener del
2006 .

Palma, 14 de novembre del 2005.
El  conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Inclusió en l'ordre del dia de la propera sessió plenària del

compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2386/03.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de desembre del 2005, atès l'escrit RGE núm. 10062/05,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, conformement amb
l'establert per l'article 166.3 del Reglament de la Cambra,
acordà d'incloure a l'ordre del dia de la propera sessió plenària
el compliment de la proposició no de llei de referència, relativa
a escolarització equitativa de l'alumnat d'origen estranger entre
els centres públics i els concertats, aprovada per la Comissió de
Cultura, Educació i Esports en sessió de dia 30 d'octubre del
2003 (BOPIB núm. 19, de 14 de novembre del 2003).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de desembre del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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