BUTLLETÍ OFICIAL
del
PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
D.L.M.558-1983

Fq.Con.núm. 33/28

27 de gener del 2006

VI legislatura

Núm. 119

SUMARI
3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
A) RGE núm. 266/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general de l'aplicació de la Llei de drogodependències i
d'altres addiccions a les Illes Balears.
4685

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 115/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a nova escola a Llucmajor.
4687
B) RGE núm. 116/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a nova escola de primària a Binissalem.
4687
C) RGE núm. 125/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
presentacions d'IB3.
4687
D) RGE núm. 126/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a nova escola de primària a Binissalem II.
4687
E) RGE núm. 127/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a abocaments de terres a Eivissa.
4687
F) RGE núm. 128/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a abocaments de terres a Eivissa II.
4688
G) RGE núm. 129/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a abocaments de terres a Eivissa III.
4688
H) RGE núm. 156/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia de la
Violència de Gènere (I).
4688

4678

BOPIB núm. 119 - 27 de gener del 2006

I) RGE núm. 157/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia de la
Violència de Gènere (II).
4688
J) RGE núm. 158/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia de la
Violència de Gènere (III).
4689
K) RGE núm. 159/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia de la
Violència de Gènere (IV).
4689
L) RGE núm. 160/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia de la
Violència de Gènere (V).
4689
M) RGE núm. 161/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia de la
Violència de Gènere (VI).
4689
N) RGE núm. 162/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a costs
del viatge de la consellera d'Immigració a Amèrica del Sud.
4689
O) RGE núm. 163/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió
esportiva a Menorca.
4689
P) RGE núm. 164/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió
esportiva a Mallorca.
4689
Q) RGE núm. 165/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió
esportiva a Eivissa.
4690
R) RGE núm. 166/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consorcis de
recursos sociosanitaris (I).
4690
S) RGE núm. 167/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consorcis de
recursos sociosanitaris (II).
4690
T) RGE núm. 168/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes per
a persones majors (I).
4690
U) RGE núm. 169/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes per
a persones majors (II).
4690
V) RGE núm. 170/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
delegada del Govern en matèria d'afers sociosanitaris (I).
4690
X) RGE núm. 171/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
delegada del Govern en matèria d'afers sociosanitaris (II).
4690
Y) RGE núm. 172/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
delegada del Govern en matèria d'afers sociosanitaris (III).
4691
Z) RGE núm. 173/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
delegada del Govern en matèria d'afers sociosanitaris (IV).
4691
AA) RGE núm. 174/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
d'atenció a persones amb discapacitats greus.
4691
AB) RGE núm. 175/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució
pressupostària del 2005 d'associacions dedicades a persones discapacitades.
4691
AC) RGE núm. 176/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoleta
ASIMA.
4691
AD) RGE núm. 177/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoletes de
Calvià.
4691
AE) RGE núm. 178/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
assistides.
4691

BOPIB núm. 119 - 27 de gener del 2006

4679

AF) RGE núm. 179/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
especialitzats per a majors i per a discapacitats.
4692
AG) RGE núm. 180/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a dones
divorciades.
4692
AH) RGE núm. 181/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
sociosanitari.
4692
AI) RGE núm. 182/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferències
de benestar social.
4692
AJ) RGE núm. 183/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució del
pressupost del consorci de recursos sociosanitaris.
4692
AK) RGE núm. 184/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de
serveis socials.
4692
AL) RGE núm. 185/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre per
a malalts de Parkinson.
4692
AM) RGE núm. 186/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions
a granges d'aus i porcs.
4693
AN) RGE núm. 187/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
Caubet -centre internacional de medicina respiratòria avançada (I).
4693
AO) RGE núm. 188/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
Caubet -centre internacional de medicina respiratòria avançada (II).
4693
AP) RGE núm. 189/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
Caubet -centre internacional de medicina respiratòria avançada (III).
4693
AQ) RGE núm. 190/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
Caubet -centre internacional de medicina respiratòria avançada (IV).
4693
AR) RGE núm. 191/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
Caubet -centre internacional de medicina respiratòria avançada (V).
4693
AS) RGE núm. 192/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PAC de Can
Picafort.
4693
AT) RGE núm. 208/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a abocaments de terres a Eivissa.
4694
AU) RGE núm. 209/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a abocaments de terres a Eivissa II.
4694
AV) RGE núm. 210/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a abocaments de terres a Eivissa III.
4694
AX) RGE núm. 259/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a directors dels parcs
naturals del Govern.
4695

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 7955/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa utilització de mitjans
privats per part del president del Govern de les Illes Balears (I).
4696
B) RGE núm. 7956/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa utilització de mitjans
privats per part del president del Govern de les Illes Balears (II).
4696

4680

BOPIB núm. 119 - 27 de gener del 2006

C) RGE núm. 7957/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa utilització de mitjans
privats per part del president del Govern de les Illes Balears (III).
4696
D) RGE núm. 7958/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa utilització de mitjans
privats per part del president del Govern de les Illes Balears (IV).
4696
E) RGE núm. 7959/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa utilització de mitjans
privats per part del president del Govern de les Illes Balears (V).
4697
F) RGE núm. 140/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis en
els barems del concurs de selecció del professorat.
4697
G) RGE núm. 141/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració
de les conseqüències del conflicte.
4697
H) RGE núm. 142/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures enfront
del conflicte del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
4697
I) RGE núm. 143/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis
en el sistema de contractació del professorat.
4697
J) RGE núm. 144/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressions a
l'alumnat del Conservatori Superior de Música.
4697
K) RGE núm. 145/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats de
l'enquesta realitzada per l'Associació Familiar de Balears (AFA) I.
4697
L) RGE núm. 146/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats de
l'enquesta realitzada per l'Associació Familiar de Balears (AFA) II.
4698
M) RGE núm. 147/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats
de l'enquesta realitzada per l'Associació Familiar de Balears (AFA) III.
4698
N) RGE núm. 148/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats
de l'enquesta realitzada per l'Associació Familiar de Balears (AFA) IV.
4698

(I).

O) RGE núm. 149/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rutes cicloturístiques
4698
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 212/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gradual desaparició de les empreses de sabates.
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B) RGE núm. 264/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a mesures per palAliar la discriminació d'immigrants
extracomunitaris a les Illes Balears.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 7411/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a minutatge d'IB3 i TVE.
4701
B) A la Pregunta RGE núm. 7938/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a places noves
concertades que farà el Govern de les Illes Balears per als discapacitats físics i psíquics.
4701
C) A la Pregunta RGE núm. 7944/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a I Masters Padel
Sèries.
4702
D) A la Pregunta RGE núm. 7946/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a II Fira internacional
de turisme cultural a Màlaga.
4702
E) A la Pregunta RGE núm. 7965/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a convenis MTAS.
4702
F) A la Pregunta RGE núm. 7966/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a justificació de
l'anualitat 2004 davant Imserso.
4702
G) A la Pregunta RGE núm. 7967/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a II Pla integral
d'atenció a les persones immigrades, I.
4702
H) A la Pregunta RGE núm. 7973/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a II Pla integral
d'atenció a les persones immigrades, VII.
4702
I) A la Pregunta RGE núm. 7974/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a II Pla integral
d'atenció a les persones immigrades, VIII.
4702
J) A la Pregunta RGE núm. 7975/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a II Pla integral
d'atenció a les persones immigrades, IX.
4703
K) A la Pregunta RGE núm. 7993/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per a
l'ajuda a la reinserció, IV.
4703
L) A la Pregunta RGE núm. 7994/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per a
l'ajuda a la reinserció, V.
4703
M) A la Pregunta RGE núm. 7995/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per
a l'ajuda a la reinserció, VI.
4703
N) A la Pregunta RGE núm. 7996/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per a
l'ajuda a la reinserció, VII.
4703
O) A la Pregunta RGE núm. 7997/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per a
l'ajuda a la reinserció, VIII.
4703
P) A la Pregunta RGE núm. 7998/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per a
l'ajuda a la reinserció, IX.
4703
Q) A la Pregunta RGE núm. 7999/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per a
l'ajuda a la reinserció, X.
4704
R) A la Pregunta RGE núm. 8000/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per a
l'ajuda a la reinserció, XI.
4704
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S) A la Pregunta RGE núm. 8071/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a sentència judicial sobre
prostitució al carrer.
4704
T) A la Pregunta RGE núm. 8072/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a empresa SOFRES
Audiencia de Medios, SA.
4704
U) A la Pregunta RGE núm. 8073/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a execució del
pressupost del Consorci de recursos sociosanitaris.
4704
V) A les Preguntes RGE núm. 8091/05 i 8092/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a centres
de serveis socials (I i II).
4704
X) A les Preguntes RGE núm. 8093/05 i 8094/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a execució
de projectes de la Conselleria de Presidència i Esports (I i II).
4705
Y) A la Pregunta RGE núm. 8095/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a execució de projectes
de la Conselleria de Presidència i Esports (III).
4705
Z) A la Pregunta RGE núm. 8096/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a execució de projectes
de la Conselleria de Presidència i Esports (IV).
4705
AA) A la Pregunta RGE núm. 8097/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a execució de
projectes de la Conselleria de Presidència i Esports (V).
4705
AB) A la Pregunta RGE núm. 8098/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a execució de projectes
de la Conselleria de Presidència i Esports (VI).
4705
AC) A la Pregunta RGE núm. 8099/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a execució de projectes
de la Conselleria de Presidència i Esports (VII).
4705
AD) A la Pregunta RGE núm. 8315/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a deute públic.
4705
AE) A la Pregunta RGE núm. 8319/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a hipoteca jove (II).
4706
AF) A les Preguntes RGE núm. 8320/05 i 8321/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a pressuposts
del 2006 en relació amb Menorca (I i II).
4706
AG) A la Pregunta RGE núm. 8322/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a lleialtat institucional
amb Menorca (I).
4706
AH) A la Pregunta RGE núm. 8323/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a lleialtat institucional
amb Menorca (II).
4706
AI) A la Pregunta RGE núm. 8325/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a nomenaments a l'empresa
pública Ports de les Illes Balears.
4706
AJ) A la Pregunta RGE núm. 8331/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, relativa a associacions
amb el concepte "família" i/o "familiar".
4706
AK) A la Pregunta RGE núm. 8569/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a escàndols a diferents
municipis.
4706
AL) A la Pregunta RGE núm. 8572/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a campanya de propaganda
a Menorca.
4706
AM) A la Pregunta RGE núm. 8576/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a obstaculització del
Govern a l'oposició.
4707
AN) A la Pregunta RGE núm. 8577/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a lliurament de
documentació al Parlament.
4707
AO) A la Pregunta RGE núm. 9546/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a respostes al Centre
d'Estudis d'Alaior.
4707
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AP) A la Pregunta RGE núm. 9619/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a ajudes per
a projectes adreçats a acollida i integració d'immigrants (I).
4707
AQ) A la Pregunta RGE núm. 9620/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a ajudes per
a projectes adreçats a acollida i integració d'immigrants (II).
4707
AR) A la Pregunta RGE núm. 9626/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a convenis
firmats per la consellera d'Immigració i Cooperació.
4708
AS) A la Pregunta RGE núm. 9627/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a pressupost
de la Fundació contra la violència de gènere.
4708
AT) A la Pregunta RGE núm. 9695/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (IX).
4708
AU) A la Pregunta RGE núm. 9700/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XIV).
4708
AV) A la Pregunta RGE núm. 9708/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXII).
4708
AX) A la Pregunta RGE núm. 9721/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXV).
4708
AY) A la Pregunta RGE núm. 9725/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXIX).
4708
AZ) A la Pregunta RGE núm. 9734/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels contractes
d'assistència tècnica (IX).
4708
BA) A la Pregunta RGE núm. 9747/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels contractes
d'assistència tècnica (XXII).
4708
BB) A la Pregunta RGE núm. 9760/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels contractes
d'assistència tècnica (XXXV).
4709
BC) A la Pregunta RGE núm. 9764/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels contractes
d'assistència tècnica (XXXIX).
4709
BD) A la Pregunta RGE núm. 9766/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a presentació de
projectes del Govern.
4709
BE) A la Pregunta RGE núm. 9769/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a execució del
pressupost del 0,7% de cooperació.
4709

3.17. INFORMACIÓ
A) Manteniment per al proper període de sessions de les interpelAlacions RGE núm. 5362/05 i 5607/05.

4709

B) Tramitació davant el Ple de la cambra per a la Proposició no de llei RGE núm. 7539/05.

4709

C) Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la Proposició no de llei RGE núm. 8196/05.

4710

D) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 10031/05.

4710

E) Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la Proposició de llei RGE núm. 5966/05.

4710

F) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 24/06.

4710

G) Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 7348/05 i 8488/05.

4710
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 266/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de l'aplicació de la Llei de
drogodependències i d'altres addiccions a les Illes Balears.
(Mesa de 25 de gener del 2006).
Palma, a 25 de gener del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general de l'aplicació de la Llei de
drogodependències i d'altres addiccions a les Illes Balears.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la interpelAlació
sobre la política general de l'aplicació de la Llei de
drogodependències i d'altres addiccions a les Illes Balears.
Palma, a 19 de gener del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 115/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nova escola a Llucmajor. (Mesa de 25
de gener del 2006).
RGE núm. 116/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nova escola de primària a Binissalem.
(Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 125/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a presentacions d'IB3. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 126/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nova escola de primària a Binissalem
II. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 127/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a abocaments de terres a Eivissa. (Mesa
de 25 de gener del 2006).
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RGE núm. 128/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a abocaments de terres a Eivissa II.
(Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 129/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a abocaments de terres a Eivissa III.
(Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 156/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia
de la Violència de Gènere (I). (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 157/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia
de la Violència de Gènere (II). (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 158/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia
de la Violència de Gènere (III). (Mesa de 25 de gener del
2006).
RGE núm. 159/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia
de la Violència de Gènere (IV). (Mesa de 25 de gener del
2006).
RGE núm. 160/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia
de la Violència de Gènere (V). (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 161/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia
de la Violència de Gènere (VI). (Mesa de 25 de gener del
2006).
RGE núm. 162/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a costs del viatge de la consellera d'Immigració a
Amèrica del Sud. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 163/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversió esportiva a Menorca. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 164/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversió esportiva a Mallorca. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 165/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversió esportiva a Eivissa. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 166/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consorcis de recursos sociosanitaris (I). (Mesa de 25 de gener
del 2006).
RGE núm. 167/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consorcis de recursos sociosanitaris (II). (Mesa de 25 de gener
del 2006).
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RGE núm. 168/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes per a persones majors (I). (Mesa de 25 de gener del
2006).

RGE núm. 182/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències de benestar social. (Mesa de 25 de gener del
2006).

RGE núm. 169/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes per a persones majors (II). (Mesa de 25 de gener del
2006).

RGE núm. 183/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
execució del pressupost del consorci de recursos
sociosanitaris. (Mesa de 25 de gener del 2006).

RGE núm. 170/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comissió delegada del Govern en matèria d'afers sociosanitaris
(I). (Mesa de 25 de gener del 2006).

RGE núm. 184/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres de serveis socials. (Mesa de 25 de gener del 2006).

RGE núm. 171/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comissió delegada del Govern en matèria d'afers sociosanitaris
(II). (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 172/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comissió delegada del Govern en matèria d'afers sociosanitaris
(III). (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 173/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comissió delegada del Govern en matèria d'afers sociosanitaris
(IV). (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 174/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres d'atenció a persones amb discapacitats greus. (Mesa de
25 de gener del 2006).
RGE núm. 175/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
execució pressupostària del 2005 d'associacions dedicades a
persones discapacitades. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 176/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoleta ASIMA. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 177/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escoletes de Calvià. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 178/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
persones assistides. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 179/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres especialitzats per a majors i per a discapacitats. (Mesa
de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 180/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajudes a dones divorciades. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 181/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
sociosanitari. (Mesa de 25 de gener del 2006).

RGE núm. 185/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centre per a malalts de Parkinson. (Mesa de 25 de gener del
2006).
RGE núm. 186/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions a granges d'aus i porcs. (Mesa de 25 de gener del
2006).
RGE núm. 187/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Caubet -centre internacional de medicina
respiratòria avançada (I). (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 188/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Caubet -centre internacional de medicina
respiratòria avançada (II). (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 189/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Caubet -centre internacional de medicina
respiratòria avançada (III). (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 190/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Caubet -centre internacional de medicina
respiratòria avançada (IV). (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 191/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fundació Caubet -centre internacional de medicina
respiratòria avançada (V). (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 192/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
PAC de Can Picafort. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 208/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a abocaments de terres a Eivissa. (Mesa
de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 209/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a abocaments de terres a Eivissa II.
(Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 210/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
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Nacionalista, relativa a abocaments de terres a Eivissa III.
(Mesa de 25 de gener del 2006).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

RGE núm. 259/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a directors
dels parcs naturals del Govern. (Mesa de 25 de gener del
2006).
Palma, a 25 de gener del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ha ofert l'Ajuntament de Binissalem algun solar per
construir-hi una nova escola de primària? En cas afirmatiu, quan
va fer la cessió? I, on es troba ubicat?
Palma, a 13 de gener del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ha ofert l'Ajuntament de Llucmajor algun solar per
construir-hi una nova escola al nucli urbà de Llucmajor? En cas
afirmatiu, a quin carrer està situat?

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 Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Palma, a 12 de gener del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
En quin punt de tramitació es troba la nova escola de
primària prevista a Binissalem?
Palma, a 12 de gener del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

El passat mes de novembre s'efectuà un abocament de terres
en terrenys de la zona perifèrica de protecció del parc natural de
ses Salines d'Eivissa i Formentera. Concretament, els terrenys
se situen al sud de l'hipòdrom de Sant Jordi, al sud de les actuals
obres de l'autovia Aeroport-Eivissa (oficialment anomenada
"nou accés a l'aeroport). Les terres que s'hi abocaren provenien
de les obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa i tot pareix
indicar que el propietari dels terrenys donà el seu permís a
l'empresa constructora de la reforma de la mencionada via.
Les deposicions de terres provinents de les obres del segon
cinturó de ronda d'Eivissa han continuat.
Atès que es tracta d'una zona perifèrica de protecció del parc
natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera i que el seu PORN
no permet aquesta activitat, aquesta diputada formula les
següents preguntes:
Té coneixement la Conselleria de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears del fet denunciat?
En cas afirmatiu, en quin estat es troba la investigació i
possible depuració dels fets?

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

En cas negatiu, pensa actuar la Conselleria de Medi Ambient
a tal efecte?
Palma, a 12 de gener del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

Quin cost han tengut cadascuna de les presentacions d'IB3
realitzades a Estellencs, Banyalbufar i Port des Canonge?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 13 de gener del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient del
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Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
El passat mes de novembre s'efectuà un abocament de terres
en terrenys de la zona perifèrica de protecció del parc natural de
ses Salines d'Eivissa i Formentera. Concretament, els terrenys
se situen al sud de l'hipòdrom de Sant Jordi, al sud de les actuals
obres de l'autovia Aeroport-Eivissa (oficialment anomenada
"nou accés a l'aeroport). Les terres que s'hi abocaren provenien
de les obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa i tot pareix
indicar que el propietari dels terrenys donà el seu permís a
l'empresa constructora de la reforma de la mencionada via.
Les deposicions de terres provinents de les obres del segon
cinturó de ronda d'Eivissa han continuat.

El projecte de les obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa
no contempla un protocol d'actuació amb les terres provinents
de les excavacions que prevegi la seva disposició a un lloc
habilitat a tal efecte?
En cas negatiu, no considera la Conselleria de Medi
Ambient que aquest assumpte hauria d'estar contemplat?
Palma, a 12 de gener del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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

Atès que es tracta d'una zona perifèrica de protecció del parc
natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera i que el seu PORN
no permet aquesta activitat, aquesta diputada formula les
següents preguntes:

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

Ha atorgat la Conselleria de Medi Ambient qualque tipus
d'autorització a l'empresa concessionària de les obres del segon
cinturó de ronda d'Eivissa -o al propietari dels terrenys- per
abocar terres en el lloc mencionat?

Quantes persones participaren el Dia de la Violència de
Gènere al polisportiu Príncipes de España, el 26 de novembre
passat, de les 10 a les 16,30 hores, a "juegos y entretenimiento"?

Ha emès la Conselleria de Medi Ambient qualque tipus
d'informe relatiu al projecte i execució de les obres del segon
cinturó de ronda d'Eivissa i al projecte i execució de les obres
de l'autovia Aeroport-Eivissa (oficialment anomenada "nou
accés a l'aeroport")?
Palma, a 12 de gener del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

Palma, a 13 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
El passat mes de novembre s'efectuà un abocament de terres
en terrenys de la zona perifèrica de protecció del parc natural de
ses Salines d'Eivissa i Formentera. Concretament, els terrenys
se situen al sud de l'hipòdrom de Sant Jordi, al sud de les actuals
obres de l'autovia Aeroport-Eivissa (oficialment anomenada
"nou accés a l'aeroport). Les terres que s'hi abocaren provenien
de les obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa i tot pareix
indicar que el propietari dels terrenys donà el seu permís a
l'empresa constructora de la reforma de la mencionada via.
Les deposicions de terres provinents de les obres del segon
cinturó de ronda d'Eivissa han continuat.
Atès que es tracta d'una zona perifèrica de protecció del parc
natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera i que el seu PORN
no permet aquesta activitat, aquesta diputada formula les
següents preguntes:

Quantes persones participaren el Dia de la Violència de
Gènere al polisportiu Príncipes de España, el 26 de novembre
passat, de les 10 a les 16 hores, al tennis?
Palma, a 13 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones participaren el Dia de la Violència de
Gènere al polisportiu Príncipes de España, el 26 de novembre
passat, de les 9 a les 16 hores, a gimnàstica?
Palma, a 13 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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La diputada:
Aina Sebastiana Rado i Ferrando.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones assistiren el Dia de la Violència de Gènere
al polisportiu Príncipes de España, el 26 de novembre passat, a
les 10 al partit d'hoquei patins (benjamí)?
Palma, a 13 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina inversió esportiva s'ha executat a Menorca dels
pressuposts del 2004 i del 2005?
Palma, a 21 de desembre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

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

Quantes persones assistiren el Dia de la Violència de Gènere
al polisportiu Príncipes de España, el 26 de novembre passat, a
les 11 al partit d'hoquei patins (alevins)?
Palma, a 13 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

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 esportiva s'ha executat a Mallorca dels
pressuposts del 2004 i del 2005?

Palma, a 21 de desembre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones assistiren el Dia de la Violència de Gènere
al polisportiu Príncipes de España, el 26 de novembre passat, a
les 11 al partit de rugbi categoria regional?
Palma, a 13 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina inversió esportiva s'ha executat a Eivissa dels
pressuposts del 2004 i del 2005?
Palma, a 21 de desembre del 2005.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost del viatge de la consellera d'Immigració
i dels seus acompanyants a diferents països d'Amèrica del Sud
durant el mes de novembre del 2005?
Palma, a 13 de gener del 2006.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els programes i projectes adjudicats pels
consorcis de recursos sociosanitaris de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i Formentera durant els anys 2004 i 2005?
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Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

X)

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

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 executat pels consorcis de recursos
sociosanitaris de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i Formentera
durant els anys 2004 i 2005?

Quina és la representació de les associacions vinculades al
tema sociosanitari dins la comissió delegada del Govern en
matèria d'afers sociosanitaris?

Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de subvencions per a projectes adreçats
a persones majors dependents en el pressupost del 2004 i 2005?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la representació dels partits polítics dins la
comissió delegada del Govern en matèria d'afers sociosanitaris?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució de les subvencions per a projectes
adreçats a persones majors dependents en el pressupost del 2004
i del 2005?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants plans d'activitat i accions de les cases regionals,
entitats associades i relacions institucionals s'han portat a terme
el 2004 i el 2005 i que prèviament s'hagin determinat per la
comissió delegada del Govern en matèria d'afers sociosanitaris?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el lloc institucional dels consells insulars dins la
comissió delegada del Govern en matèria d'afers sociosanitaris?

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
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quins centres d'atenció a persones amb greus discapacitats
pensa el Govern de les Illes Balears destinar els diners que va
publicar al BOIB núm. 175, de 9 de desembre del 2004, en els
pressupost del 2006?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

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 l'estat d'execució pressupostària del 2005 respecte
de la partida 2,4 milions d'euros, aprovats pel Govern de les
Illes Balears i que anaren a les associacions:
- Unió d'associacions i centres d'assistència a minusvàlids.
- Federació Balear de Persones amb Discapacitats?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.
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La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A les residències per a persones assistides que construeix el
Govern de les Illes Balears a diversos municipis de Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera, amb quantes places comptarà
cada una d'elles per a persones que presenten discapacitació
greu i lleu?
Quantes persones vàlides -no assistides- podran tenir plaça
també a aquestes residències?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les despeses pressupostades i les executades per
l'escoleta d'ASIMA l'any 2004 i el 2005?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quines escoletes infantils del municipi de Calvià
colAlabora el Govern de les Illes Balears?
Amb quin finançament?

Als centres especialitzats per a majors i per a discapacitats
que construeix el Govern de les Illes Balears a diversos
municipis de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, amb
quantes places comptarà cada un d'ells per a majors?
I amb quantes places per a discapacitats?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines ajudes ha destinat el Govern de els Illes Balears per
a dones divorciades sense pensió?
Quin és l'estat d'execució dins el pressupost del 2005?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

Especificar escola per escola.
Palma, a 16 de gener del 2006.

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

Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A quines conclusions ha arribat la Sra. Maria Àngels
Tresserras i colAlaboradors (grup de persones per fer feina en el
pla (pilot) sociosanitari), anunciat a la premsa el 27 i 29 de
juliol del 2005?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Del pressupost que, segons la seva resposta del passa mes de
desembre, té per a les obres de construcció del centre per a
malalts de Parkinson (7.530.000 euros), quina és la
quantificació anual?
Quan pensa que estarà acabat?

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost de les transferències de benestar social a 1 de
gener del 2006 per als consells insulars a cada una de les illes:
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera?

Si aquest pressupost no és suficient, què farà?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A 31 de desembre del 2005, quin és l'estat d'execució del
pressupost del consorci de recursos sociosanitaris de Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera?

AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes inspeccions s'han dut a terme per part de la Direcció
General de Salut Pública en relació a les granges d'aus i porcs
a 30 de desembre del 2005?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de centres de serveis socials d'atenció d'estades
diürnes per a gent gran en construcció o programat construir i
recursos econòmics d'aquests, especificat per illes i per cada
centre?

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Durant l'any 2005, quina quantitat econòmica ha executat la
Fundació Caubet -centre internacional de medicina respiratòria
avançada, del pressupost de les conselleries de Salut i
d'Innovació?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Especificar programació i execució dels anys 2004 i 2005.
AO)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat econòmica s'ha pressupostat per al 2006 per
a la Fundació Caubet -centre internacional de medicina
respiratòria avançada, del pressupost de les conselleries de Salut
i d'Innovació?
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la situació del PAC de Can Picafort, un cop que ja
han tret a concurs el projecte arquitectònic?

Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

Quines actuacions té previstes: inici construcció, pressupost
de la construcció i del projecte arquitectònic, pressupost
d'equipament, plantilla estimada, entrada en funcionament
prevista?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Durant l'any 2005, quina quantitat econòmica ha rebut la
Fundació Caubet -centre internacional de medicina respiratòria
avançada, dels fons europeus FEDER?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Durant l'any 2005, quines aportacions econòmiques privades
ha rebut la Fundació Caubet -centre internacional de medicina
respiratòria avançada?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Durant l'any 2005, quina quantitat econòmica ha rebut la
Fundació Caubet -centre internacional de medicina respiratòria
avançada, del CSIC?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Maria Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El passat mes de novembre s'efectuà un abocament de terres
en terrenys de la zona perifèrica de protecció del parc natural de
ses Salines d'Eivissa i Formentera. Concretament, els terrenys
se situen al sud de l'hipòdrom de Sant Jordi, al sud de les actuals
obres de l'autovia Aeroport-Eivissa (oficialment anomenada
"nou accés a l'aeroport). Les terres que s'hi abocaren provenien
de les obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa i tot pareix
indicar que el propietari dels terrenys donà el seu permís a
l'empresa constructora de la reforma de la mencionada via.
Les deposicions de terres provinents de les obres del segon
cinturó de ronda d'Eivissa han continuat.
Atès que es tracta d'una zona perifèrica de protecció del parc
natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera i que el seu PORN
no permet aquesta activitat, aquesta diputada formula les
següents preguntes:
Té coneixement la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports del Govern de les Illes Balears del fet denunciat?
En cas afirmatiu, en quin estat es troba la investigació i
possible depuració dels fets?
En cas negatiu, pensa actuar la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports a tal efecte?
Palma, a 12 de gener del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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AU)
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.
El passat mes de novembre s'efectuà un abocament de terres
en terrenys de la zona perifèrica de protecció del parc natural de
ses Salines d'Eivissa i Formentera. Concretament, els terrenys
se situen al sud de l'hipòdrom de Sant Jordi, al sud de les actuals
obres de l'autovia Aeroport-Eivissa (oficialment anomenada
"nou accés a l'aeroport). Les terres que s'hi abocaren provenien
de les obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa i tot pareix
indicar que el propietari dels terrenys donà el seu permís a
l'empresa constructora de la reforma de la mencionada via.
Les deposicions de terres provinents de les obres del segon
cinturó de ronda d'Eivissa han continuat.
Atès que es tracta d'una zona perifèrica de protecció del parc
natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera i que el seu PORN
no permet aquesta activitat, aquesta diputada formula les
següents preguntes:

no permet aquesta activitat, aquesta diputada formula les
següents preguntes:
El projecte de les obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa
no contempla un protocol d'actuació amb les terres provinents
de les excavacions que prevegi la seva disposició a un lloc
habilitat a tal efecte?
En cas negatiu, no considera la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports que aquest assumpte hauria
d'estar contemplat?
Palma, a 12 de gener del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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.

Ha atorgat la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports algun tipus d'autorització a l'empresa concessionària
de les obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa -o al propietari
dels terrenys- per abocar terres en el lloc mencionat?

Quins són els directors o directores dels parcs naturals
dependents del Govern de les Illes Balears?

Ha emès la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports algun tipus d'informe relatiu a projecte i execució de
les obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa i al projecte i
execució de les obres de l'autovia aeroport-Eivissa (oficialment
anomenada "nou accés a l'aeroport")?

Quina és la data del seu nomenament i decrets als quals es
van publicar aquests nomenaments?

Quin sou anual tenen aquestes persones?

Palma, a 18 de gener del 2006.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 12 de gener del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
AV)
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.
El passat mes de novembre s'efectuà un abocament de terres
en terrenys de la zona perifèrica de protecció del parc natural de
ses Salines d'Eivissa i Formentera. Concretament, els terrenys
se situen al sud de l'hipòdrom de Sant Jordi, al sud de les actuals
obres de l'autovia Aeroport-Eivissa (oficialment anomenada
"nou accés a l'aeroport). Les terres que s'hi abocaren provenien
de les obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa i tot pareix
indicar que el propietari dels terrenys donà el seu permís a
l'empresa constructora de la reforma de la mencionada via.
Les deposicions de terres provinents de les obres del segon
cinturó de ronda d'Eivissa han continuat.
Atès que es tracta d'una zona perifèrica de protecció del parc
natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera i que el seu PORN

RGE núm. 7955/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa utilització
de mitjans privats per part del president del Govern de les Illes
Balears (I), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 7956/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa utilització
de mitjans privats per part del president del Govern de les Illes
Balears (II), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 7957/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa utilització
de mitjans privats per part del president del Govern de les Illes
Balears (III), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 7958/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa utilització
de mitjans privats per part del president del Govern de les Illes
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Balears (IV), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 7959/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa utilització
de mitjans privats per part del president del Govern de les Illes
Balears (V), a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 25 de gener del 2006).
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RGE núm. 149/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rutes
cicloturístiques (I), a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 150/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rutes
cicloturístiques (II), a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 25 de gener del 2006).

RGE núm. 140/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
canvis en els barems del concurs de selecció del professorat,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 25 de gener del 2006).

RGE núm. 151/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rutes
cicloturístiques (III), a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 25 de gener del 2006).

RGE núm. 141/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
valoració de les conseqüències del conflicte, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de
gener del 2006).

RGE núm. 152/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a viatge realitzat per responsables de Turisme a Xina (I), a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 25 de
gener del 2006).

RGE núm. 142/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures enfront del conflicte del Conservatori Superior de
Música de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de gener del 2006).

RGE núm. 153/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a viatge realitzat per responsables de Turisme a Xina (II), a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 25 de
gener del 2006).

RGE núm. 143/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a canvis en el sistema de contractació del professorat,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 25 de gener del 2006).

RGE núm. 154/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a estudis estadístics de l'arribada de visitants, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 25 de gener del
2006).

RGE núm. 144/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pressions a l'alumnat del Conservatori Superior de Música,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 25 de gener del 2006).

RGE núm. 155/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a demanda del mercat de fires, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 25 de gener del 2006).

RGE núm. 145/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resultats de l'enquesta realitzada per l'Associació Familiar de
Balears (AFA) I, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 146/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resultats de l'enquesta realitzada per l'Associació Familiar de
Balears (AFA) II, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 147/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resultats de l'enquesta realitzada per l'Associació
Familiar de Balears (AFA) III, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de gener del
2006).
RGE núm. 148/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resultats de l'enquesta realitzada per l'Associació Familiar de
Balears (AFA) IV, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 25 de gener del 2006).

RGE núm. 268/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme de
discoteca (I), a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 269/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme de
discoteca (I), a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 25 de gener del 2006).
Palma, a 25 de gener del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
La utilització d'un iot pel president del Govern de les Illes
Balears el 8 d'octubre del 2005 va tenir caràcter públic o privat?
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Palma, a 31 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
El president del Govern de les Illes Balears va tenir un
encontre íntim o institucional amb el president del Tribunal
Suprem el 8 d'octubre del 2005?

Es va cridar des del Consolat de la Mar al propietari del iot
Patrina per demanar-lo per ser utilitzat pel president del
Govern?
Palma, a 31 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Palma, a 31 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
La reunió del president del Tribunal Suprem amb el
president del Govern de les Illes Balears es va concretar amb la
utilització del servei de Secretaria del Sr. President del Govern
al Consolat de la Mar?
Palma, a 31 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Podria indicar el Sr. Conseller, si els motius pels quals s'ha
canviat el catàleg de places i els barems del concurs de selecció
del professorat, estan relacionats amb la qualitat dels
ensenyaments impartits fins ara en el Conservatori Superior de
Música de les Illes Balears.
Palma, a 13 de gener del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Com valora el Sr. Conseller d'Educació les conseqüències
que té per a la qualitat dels ensenyaments que s'imparteixen en
el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears el
conflicte existent a causa del procés de selecció del professorat
dut a terme enguany?
Palma, a 13 de gener del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

El préstec gratuït del iot Patrina al president del Govern de
les Illes Balears és un regal com a president del Govern o com
a persona privada?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 31 d'octubre del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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Quines mesures té previst adoptar la Conselleria d'Educació
per fer front al conflicte que hi ha en el Conservatori Superior
de Música de les Illes Balears des del passat mes d'abril i que
afecta tot el professorat, l'alumnat i l'organització dels
ensenyaments?
Palma, a 13 de gener del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Té previst el Sr. Conseller d'Educació i Cultura fer canvis en
el sistema de contractació del professorat del Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears, a fi d'assegurar una
major estabilitat del projecte docent que s'hi du a terme?
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Considera el Sr. Conseller d'Educació i Cultura que la
informació tramesa a través dels mitjans de comunicació
respecte dels resultats de l'enquesta sobre "problemes escolars
de l'adolescència a les Illes Balears", correspon fidelment a
l'informe facilitat per l'Associació Familiar de Balears (AFA) a
la seva conselleria?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

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

Palma, a 13 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Sebastiana Rado i Ferrando.

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

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quines mesures ha adoptat, de forma immediata, la
Conselleria d'Educació, derivades de la gravíssima situació del
sistema educatiu balear que es desprèn dels resultats de
l'enquesta sobre "problemes escolars de l'adolescència a les Illes
Balears", realitzada per l'Associació Familiar de Balears
(AFA)?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Sebastiana Rado i Ferrando.

Sap el Sr. Conseller que s'ha pressionat i s'ha amenaçat
l'alumnat perquè no doni suport a les reivindicacions del
professorat implicat en el conflicte existent en el Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 13 de gener del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Té previst el Sr. Conseller d'Educació crear l'Institut Balear
de Prevenció Escolar de Riscs, que ha solAlicitat el president de
l'Associació Familiar de Balears (AFA)?
Palma, a 16 de gener del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

Com valora els resultats de l'enquesta sobre "problemes
escolars de l'adolescència a les illes Balears", realitzada per
l'Associació Familiar de Balears (AFA)?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 de gener del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

O)
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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 oral davant la Comissió de
Turisme.
Quins han estat els criteris tècnics que ha utilitzat el Govern
de les Illes Balears per seleccionar les rutes cicloturístiques a
l'illa de Mallorca?
Palma, a 13 de gener del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quins són els objectius plantejats pels responsables de la
Conselleria de Turisme al seu darrer viatge a Xina?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 13 de gener del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

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

Quin és el cost mitjà per quilòmetre de les rutes
cicloturístiques posades en funcionament els anys 2003 i 2004?
Palma, a 13 de gener del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
La Conselleria de Turisme realitza estudis estadístics de
l'arribada de visitants a les Illes Balears per productes turístics?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 13 de gener del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

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

Quin és el grau de prioritat que el Govern de les Illes
Balears dóna al cicloturisme dins la seva política de
desestacionalització turística?
Palma, a 13 de gener del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
La Conselleria de Turisme té informació fiable de la
demanda del mercat de fires, congressos i incentius, a les Illes
Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 13 de gener del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quins són els motius pels quals no se convidà a qualque
representant de l'Ajuntament de Formentera al viatge realitzat
per responsables de la Conselleria de Turisme, a Xina?

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

Palma, a 13 de gener del 2006.

V)
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Quin seguiment pensa efectuar el Govern de les Illes Balears
sobre el turisme de discoteca?
Palma, a 23 de gener del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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travessar un jaciment paleontològic i l'àrea natural d'especial
interès Es Carnatge.
L'estudi d'impacte ambiental no entra a analitzar
exhaustivament les possibles alternatives. Desestima
l'alternativa de l'aterratge del Dic de l'Oest sense analitzar,
avaluar, quantificar ni qualificar aquesta opció. Únicament
descarta aquesta alternativa per afectar uns metres la praderia de
posidònia, fàcilment salvable mitjançant una lleu modificació
del traçat.

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del turisme
de discoteca?
Palma, a 23 de gener del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

No existeix cap informe de seguretat (ACR) respecte del
tram d'aterratge del gasoducte, ni de l'estació primària de
vàlvules, regulació de pressió i oreig, incomplint els criteris del
propi projecte: "La extensión del emplazamiento zona 2 debe
basarse en un análisis apropiado de los riesgos. Si no se
realizan estos análisis, se adoptará una distancia mínima de
500 m". En aquest radi de 500 m s'hi troben l'hospital de Sant
Joan de Déu i el futur geriàtric en construcció, dues escoles, una
guarderia, una biblioteca, una àrea poliesportiva, el club nàutic
de Cala Gamba, el nucli de població de Cala Gamba i del Coll
d'en Rabassa, l'àrea natural d'Es Carnatge, l'autopista PalmaLlucmajor i la capçalera de l'aeroport de Son Sant Joan.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 203/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a gasoducte. (Mesa de 25 de gener del
2006).
Palma, a 25 de gener del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears insta la societat mercantil
ENAGAS, SA, a descartar l'aterratge del gasoducte projectat a
Es Carnatge en el Coll d'en Rabassa i a cercar una alternativa
que ofereixi més seguretat a la població i preservi els jaciments
arqueològics i les àrees naturals protegides.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar un projecte de gasoducte que garanteixi les
condicions esmentades al punt anterior.
3. El Parlament de les Illes Balears considera que el projecte de
gasoducte entre la península i les Illes Balears és de gran valor
estratègic i insta les institucions implicades a accelerar la seva
execució.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El BOIB núm. 178, de 26 de novembre del 2005, sotmet a
informació pública l'autorització administrativa de la utilitat
pública del projecte d'instalAlacions denominat "Gaseoducto
Denia-Ibiza-Playa San Juan de Dios (sic) (Mallorca)", així
com el seu estudi d'impacte ambiental, a petició de la societat
mercantil amb ànim de lucre ENAGAS, SA.
El projecte preveu l'aterratge del gasoducte en les
immediacions del nucli urbà del Coll d'en Rabassa per la
inexistent "Playa San Juan de Dios", així com la ubicació de
l'estació primària de vàlvules i reguladors de pressió a l'antic
solar de la central elèctrica de Sant Joan de Déu. Aquestes
instalAlacions, per tant, estaran a una distància de 100 metres de
l'hospital de Sant Joan de Déu i del nucli urbà del Coll d'en
Rabassa, dins el qual s'hi troben colAlegis, guarderies,
instalAlacions esportives, ... A més, el gasoducte haurà de

Palma, a 12 de gener del 2006.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 212/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gradual desaparició de les empreses de sabates, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 25 de gener del 2006).
RGE núm. 264/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a mesures per palAliar la discriminació
d'immigrants extracomunitaris a les Illes Balears, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 25 de gener del 2006).
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Palma, a 25 de gener del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Als darrers dos anys s'està produint el tancament gradual de
fàbriques de sabates, un sector que a les Illes Balears era, fins
ara, un dels més actius i que contribuïa a mantenir l'economia
de les illes.
El darrer cas que ha commocionat el sector sabater és
l'expedient de regulació d'ocupació de l'empresa YANKO,
presentat al Jutjat Mercantil de Palma.
Sense saber la resolució d'aquest expedient l'empresa
amenaçà amb tancar i traslladar la producció a les seves
fàbriques i la marca a Manresa.
Si això es produís suposarà la pèrdua de llocs de feina de
més de 200 persones, i la desaparició d'una empresa
emblemàtica que haurà augmentat el seu patrimoni, amb la
compra d'una fàbrica a la península, gràcies a l'aval signat pel
Govern de les Illes Balears.
L'esmentat aval permet a la conselleria exercir certs drets
que haurien d'impedir que la marca fugi de les illes.
És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exercir els drets que té com a aval de l'empresa
YANKO, per evitar el tancament de les fàbriques d'Inca i
Llucmajor.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar, conjuntament amb el sector, una avaluació
de la situació industrial per poder elaborar un pla de
dinamització industrial.
Palma, a 17 de gener del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

institucional cap als immigrants extracomunitaris que viuen a
les Balears.
En primer lloc, es parla de la impossibilitat dels menors per
accedir a les ajudes establertes per a l'adquisició de llibres de
text ofertes per la Conselleria d'Educació. Aquesta fa d'entitat
tramitadora i s'encarrega de proposar al Ministeri d'Educació i
Ciència la concessió o denegació de les ajudes mitjançant la
Comissió Provincial de Promoció Estudiantil de Balears. El
responsable últim és el Ministeri d'Educació al qual s'ha dirigit
el Defensor del Poble per tal que doni solució a aquesta
discriminació però encara no s'ha rebut cap resposta. Qui sí l'ha
rebuda ha estat el Centre d'Informació a Treballadors
Immigrants (CITE) de CCOO de Balears que va presentar
recurs de reposició per la denegació d'ajudes per part del
Ministeri i aquest ho ha estimat, la qual cosa suposa un
precedents molt important.
En tot cas, considerem que aquesta situació vulnera la Llei
orgànica 14/2003, d'Estrangeria, que, en el seu article 9.3,
estableix "els estrangers residents ... tindran dret a accedir als
nivells d'educació i ensenyament no prevists a l'apartat anterior
i l'obtenció de les titulacions que corresponguin a cada cas i a
l'accés al sistema públic de beques i ajuts".
En segon lloc, ens trobem amb els casos de ciutadans/es
extracomunitaris que, sent residents a les Illes, no poden
beneficiar-se dels descomptes sobre bitllets aeris i marítims,
dels que sí es beneficien els estrangers comunitaris. Aquesta
qüestió depèn del Ministeri de Foment que justifica aquesta
situació amb el Reial Decret 78/2003 que estableix el dret dels
extracomunitaris a circular i romandre lliurement a l'Estat però
"no a gaudir de les bonificacions per al transport per a
passatgers". Des del nostre punt de vista, aquest decret
contradiu la Llei d'Estrangeria i les directives europees d'obligat
compliment per als països de la Unió Europea (2000/43 contra
la discriminació racial o ètnica).
És important tenir present que Balears és la comunitat
autònoma amb major percentatge d'immigrants de l'Estat
Espanyol amb un 11,75% respecte del total de la seva població,
dels quals el 60% procedeixen de països extracomunitaris.
Considerem que no és justificable aquesta situació de
discriminació d'una part dels habitants de la nostra comunitat
autònoma i que s'ha de posar solució per part de les institucions
responsables. Suposem que aquesta serà feina prioritària de la
recentment creada Conselleria d'Immigració i Cooperació.
Ateses totes aquestes raons presentem la següent proposició
no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que impulsi les modificacions legislatives oportunes perquè els
ciutadans extracomunitaris residents a les Illes Balears es
beneficiïn dels descomptes del transport aeri i marítim.

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 Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
A l'informe del Defensor del Poble corresponent a l'any
2004 s'analitza l'existència de casos de discriminació

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que reguli el dret dels estudiants immigrants extracomunitaris
a accedir a les ajudes establertes per a l'adquisició de llibres de
text.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que reservi partides pressupostàries per tal d'evitar la
discriminació d'una bona part de la ciutadania resident a les
nostres illes i puguin accedir a les ajudes, beques i descomptes
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Joan Flaquer i Riutort.

de transport similars als de la resta dels habitants de les Illes
Balears. Aquestes partides es podrien contemplar a l'àmbit del
Pla d'Immigració del Govern.

Ordre de Publicació
Palma, a 17 de gener del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

D)
A la Pregunta RGE núm. 7946/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a II Fira
internacional de turisme cultural a Màlaga. (BOPIB núm. 110,
d'11 de novembre del 2005).
El Govern de les Illes Balears ha participat juntament amb
l'Ajuntament de Palma a la II Fira internacional de turisme
cultural i hi ha aportat un terç del cost total de l'estand, que
ascendeix a 8.120 euros.
Palma, 24 de novembre del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 7411/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a minutatge d'IB3
i TVE. (BOPIB núm. 106, de 21 d'octubre del 2005).

Ordre de Publicació
El seguiment i l'anàlisi dels continguts informatius de TVE
a les Illes Balears correspon al Consell Assessor de RTVE a les
Illes Balears.
Palma, 29 de desembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

E)
A la Pregunta RGE núm. 7965/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
convenis MTAS. (BOPIB núm. 110, d'11 de novembre del
2005).
Per part d'aquesta conselleria i a dia d'avui no s'ha signat cap
conveni amb el Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
Palma, 7 de desembre del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 7938/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a places
noves concertades que farà el Govern de les Illes Balears per
als discapacitats físics i psíquics. (BOPIB núm. 110, d'11 de
novembre del 2005).
La resposta a la pregunta de referència li va ser facilitada a
aquesta diputada a través de la Pregunta 5235/05.
Palma, 5 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 7966/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
justificació de l'anualitat 2004 davant Imserso. (BOPIB núm.
110, d'11 de novembre del 2005).
La consellera de Presidència i Esports té previst d'acomplir
les clàusules del conveni.
Palma, 5 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 7944/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a I
Masters Padel Sèries. (BOPIB núm. 110, d'11 de novembre del
2005).
La participació de la Conselleria de Presidència, a través de
la Direcció General d'Esports en el I Masters Padel Sèries, ha
estat de 6.493,22 euros..
Palma, 5 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
La participació econòmica ha estat de 6.000 euros.
Palma, 24 de novembre del 2005.
El conseller de Turisme:

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 7967/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a II Pla
integral d'atenció a les persones immigrades, I. (BOPIB núm.
110, d'11 de novembre del 2005).
El II Pla integral d'atenció a les persones immigrades de les
Illes Balears preveu a l'apartat 4.2.5, mesures en matèria de
formació i ocupació i de gènere destinades a la dona immigrada.
Palma, 5 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
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Ordre de Publicació

H)

en matèria de règim local és el director general d'Interior de la
Conselleria d'Interior.

A la Pregunta RGE núm. 7973/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a II Pla
integral d'atenció a les persones immigrades, VII. (BOPIB
núm. 110, d'11 de novembre del 2005).
Conformement amb el II Pla integral s'estudien les
necessitats i els recursos locals i segons els resultats s'actuarà en
conseqüència.
Palma, 1 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 7974/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a II Pla
integral d'atenció a les persones immigrades, VIII. (BOPIB
núm. 110, d'11 de novembre del 2005).
D'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència i
Esports de dia 13 d'octubre del 2005 (BOIB núm. 155 de 18
d'octubre del 2005), modificada per la Resolució de la
consellera d'Immigració i Cooperació de dia 11 de novembre
(BOIB núm. 173 de 19 de novembre del 2005), s'ha assignat una
subvenció de 1.722.738,85 euros per a les corporacions locals
ja que són les més properes i les que més contacte tenen amb les
persones immigrants.
Palma, 19 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
J)

Palma, 21 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 7994/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció, V. (BOPIB núm. 110,
d'11 de novembre del 2005).
D'acord amb l'escriptura pública de constitució de la
Fundació d'ajuda a la reinserció de les Illes Balears, de 22 de
desembre del 2004, el representant de la conselleria competent
en matèria de relacions institucionals és el director general de
Relacions Institucionals de la Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals.
Palma, 21 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 7995/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció, VI. (BOPIB núm. 110
d'11 de novembre del 2005).
D'acord amb l'escriptura pública de constitució de la
Fundació d'ajuda a la reinserció de les Illes Balears, de 22 de
desembre del 2004, el representant de la conselleria competent
en matèria de benestar social és la directora general de Menors
i Família de la Conselleria de Presidència i Esports.

A la Pregunta RGE núm. 7975/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a II Pla
integral d'atenció a les persones immigrades, IX. (BOPIB núm.
110, d'11 de novembre del 2005).

<
<
<
<

Fòrum de la Immigració de les Illes Balears.
Fòrum de la Immigració a Mallorca.
Fòrum de la Immigració a Menorca.
Fòrum de la Immigració a Eivissa i Formentera.
Palma, 1 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 7993/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció, IV. (BOPIB núm. 110,
d'11 de novembre del 2005).

Palma, 21 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 7996/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció, VII. (BOPIB núm. 110,
d'11 de novembre del 2005).
D'acord amb l'escriptura pública de constitució de la
Fundació d'ajuda a la reinserció de les Illes Balears, de 22 de
desembre del 2004, el representant de la conselleria competent
en matèria d'economia i hisenda és el director general de
Pressuposts de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
Palma, 21 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

D'acord amb l'escriptura pública de constitució de la
Fundació d'ajuda a la reinserció de les Illes Balears, de 22 de
desembre del 2004, el representant de la conselleria competent

Ordre de Publicació
O)
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A la Pregunta RGE núm. 7997/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció, VIII. (BOPIB núm. 110,
d'11 de novembre del 2005).
D'acord amb l'escriptura pública de constitució de la
Fundació d'ajuda a la reinserció de les Illes Balears, de 22 de
desembre del 2004, el representant de la conselleria competent
en matèria de treball i formació és la directora general de
Treball de la Conselleria de Treball i Formació.
Palma, 21 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Palma, 21 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 8071/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a sentència
judicial sobre prostitució al carrer. (BOPIB núm. 111, de 18 de
novembre del 2005).
La consellera de Presidència i Esports respecta totalment
qualsevol tipus de sentència judicial.
Palma, 14 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 7998/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció, IX. (BOPIB núm. 110,
d'11 de novembre del 2005).
D'acord amb l'escriptura pública de constitució de la
Fundació d'ajuda a la reinserció de les Illes Balears, de 22 de
desembre del 2004, el representant de la conselleria competent
en matèria d'educació i cultura és la directora general
d'Ordenació i Innovació de la Conselleria d'Educació i Cultura.
Palma, 21 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.
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Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 8072/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a empresa
SOFRES Audiencia de Medios, SA. (BOPIB núm. 111, de 18 de
novembre del 2005).
La Fundació Illesport ha pagat a l'empresa SOFRES
Audiencia de Medios, SA, per la valoració del benefici generat
per l'equip ciclista -20,80 milions d'euros-, la quantitat de
54.506,08 euros.
Palma, 14 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 7999/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció, X. (BOPIB núm. 110,
d'11 de novembre del 2005).
D'acord amb l'escriptura pública de constitució de la
Fundació d'ajuda a la reinserció de les Illes Balears, de 22 de
desembre del 2004, el vicepresident del Patronat de la fundació
és el director general d'Interior de la Conselleria d'Interior.
Palma, 21 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 8073/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a execució
del pressupost del Consorci de recursos sociosanitaris.
(BOPIB núm. 111, de 18 de novembre del 2005).
Vos remet còpia de l'estat d'execució del pressupost del
Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de Mallorca
a data 31 d'octubre del 2005.
La previsió de tancament per al 2005 és que el compte de
resultats quedi amb saldo 0.
Palma, 20 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 8000/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció, XI. (BOPIB núm. 110,
d'11 de novembre del 2005).
D'acord amb l'escriptura pública de constitució de la
Fundació d'ajuda a la reinserció de les Illes Balears, de 22 de
desembre del 2004, el Sr. Luis Garau Montaner, funcionari de
carrera adscrit a la Direcció General d'Interior de la Conselleria
d'Interior, consta com a secretari del Patronat de la fundació; i
el director general de Pressuposts de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació consta com a tresorer.

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

Ordre de Publicació
V)
A les Preguntes RGE núm. 8091/05 i 8092/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives
a centres de serveis socials (I i II). (BOPIB núm. 111, de 18 de
novembre del 2005).
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La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

- Rehabilitació de l'hospital Militar en centre de tractament
especialitzat per a persones afectades per la malaltia
d'Alzheimer i d'altres demències a Palma: 7.264.993.

Ordre de Publicació
- Residència per a persones afectades per la malaltia
d'Alzheimer i d'altres demències a Marratxí: 8.052.826.

Z)

- Construcció del centre Joan Crespí per a grans afectats amb
discapacitats motores a Palma: 8.245.000.

A la Pregunta RGE núm. 8096/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a execució de
projectes de la Conselleria de Presidència i Esports (IV).
(BOPIB núm. 111, de 18 de novembre del 2005).

- Centre residencial apte per a discapacitats psíquics greument
afectats a Palma: 7.500.000.

La Conselleria de Presidència i Esports no té en execució
cap adaptació de local per a centre de dia.

- Centre per a discapacitats físics a Menorca: 2.000.000.
- Residència i centre especialitzat a Santa Eulària del Riu:
6.931.974.
- Residència per a persones afectades per la malaltia
d'Alzheimer i d'altres demències a Sant Antoni de Portmany:
9.279.977.
- Residència per a malalts mentals i discapacitats psíquics
profunds a Sant Jordi: 7.994.999.
- Centre de tractament especialitzat per a persones afectades per
la malaltia d'Alzheimer i d'altres demències a Formentera:
1.390.940.
- Centre de tractament especialitzat per a persones amb malaltia
mental i persones amb discapacitat a Formentera: 1.390.940.
Palma, 16 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
X)
A les Preguntes RGE núm. 8093/05 i 8094/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives
a execució de projectes de la Conselleria de Presidència i
Esports (I i II). (BOPIB núm. 111, de 18 de novembre del
2005).
La Conselleria de Presidència i Esports no té en execució
cap projecte de centre d'estades diürnes.
Palma, 14 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 8095/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a execució de
projectes de la Conselleria de Presidència i Esports (III).
(BOPIB núm. 111, de 18 de novembre del 2005).
La Conselleria de Presidència i Esports no té en execució
cap projecte de centre d'encontre.
Palma, 14 de desembre del 2005.

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

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 8097/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a execució de
projectes de la Conselleria de Presidència i Esports (V).
(BOPIB núm. 111, de 18 de novembre del 2005).
La Conselleria de Presidència i Esports no té en execució
cap reforma ni ampliació de la segona planta d'un edifici
municipal a Son Servera per canviar el seu ús com a centre de
dia per a la tercera edat.
Palma, 14 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 8098/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a execució de
projectes de la Conselleria de Presidència i Esports (VI).
(BOPIB núm. 111, de 18 de novembre del 2005).
La Conselleria de Presidència i Esports no té en execució
cap projecte de centre de dia i llar tutelada.
Palma, 14 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 8099/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a execució de
projectes de la Conselleria de Presidència i Esports (VII).
(BOPIB núm. 111, de 18 de novembre del 2005).
La Conselleria de Presidència i Esports no té en execució
cap reforma de l'edifici per adaptar-lo a habitatges tutelats.
Palma, 14 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
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Ordre de Publicació

institucional amb Menorca (II). (BOPIB núm. 111, de 18 de
novembre del 2005).

AD)
A la Pregunta RGE núm. 8315/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a deute públic.
(BOPIB núm. 111, de 18 de novembre del 2005).
Els inversors institucionals als quals s'ha dirigit
preferentment l'emissió de bons de deute públic del Govern de
les Illes Balears han estat: bancs hipotecaris, cooperatives
rurals, bancs de desenvolupament, bancs comercials i fons de
pensions d'Irlanda, d'Alemanya, d'Espanya, de Luxemburg i de
França.
Palma, 1 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.
Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 8319/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a hipoteca jove
(II). (BOPIB núm. 111, de 18 de novembre del 2005).
El cost de la campanya publicitària per informar els joves
sobre la hipoteca jove ha estat de 165.744 euros.
Palma, 29 de novembre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AF)
A les Preguntes RGE núm. 8320/05 i 8321/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
pressuposts del 2006 en relació amb Menorca (I i II). (BOPIB
núm. 111, de 18 de novembre del 2005).
El Govern de les Illes Balears no "castiga" Menorca.
Palma, 5 de desembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 8322/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a lleialtat
institucional amb Menorca (I). (BOPIB núm. 111, de 18 de
novembre del 2005).
El Govern de les Illes Balears no nomena "comissaris
polítics".
Palma, 5 de desembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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No.
Palma, 5 de desembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 8325/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a nomenaments
a l'empresa pública Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm.
111, de 18 de novembre del 2005).
De conformitat amb el previst a l'article 28.2.b) de la Llei
10/2005, de ports de les Illes Balears, els membres del Consell
d'Administració de Ports de les Illes Balears són nomenats per
acord del Consell de Govern, i d'aquests, conformement amb
l'article 28.2.c) de la llei esmentada, almenys la meitat ho han
de ser d'acord amb criteris de competència professional.
Palma, 7 de desembre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 8331/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria del Carme García i Querol, relativa a
associacions amb el concepte "família" i/o "familiar". (BOPIB
núm. 111, de 18 de novembre del 2005).
En data 28 de novembre del 2005 figuren inscrites en el
Registre d'Associacions de les Illes Balears 132 associacions
amb el concepte "família" o "familiar".
Vos adjunt la relació d'aquestes associacions, amb el nom i
l'àmbit territorial de cadascuna; si bé es fa constar que el NIF no
és un camp obligatori, per la qual cosa no hi figura aquesta
dada.
Palma, 16 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
La relació esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament de les
Illes Balears, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 8569/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a escàndols a
diferents municipis. (BOPIB núm. 112, de 25 de novembre del
2005).

Ordre de Publicació

Els ajuntaments són entitats que tenen els seus mecanismes
de control i seguiment de l'activitat municipal.

AH)
A la Pregunta RGE núm. 8323/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a lleialtat

Per la seva part, el Govern exerceix les funcions i
competències que li són pròpies en matèria de règim local i
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porta a terme actuacions de cooperació i colAlaboració amb tots
els ajuntaments per a un millor servei als ciutadans.

"peticions efectuades pel Centre d'Estudis d'Alaior" fa
referència.

Palma, 13 de desembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 8572/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a campanya de
propaganda a Menorca. (BOPIB núm. 112, de 25 de novembre
del 2005).
La imprecisió de la pregunta fa que no se li pugui donar una
resposta concreta. No obstant això, s'informa que el Govern du
a terme diverses accions de comunicació i informació als
ciutadans a Menorca i a la resta d'illes.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 9619/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
ajudes per a projectes adreçats a acollida i integració
d'immigrants (I). (BOPIB núm. 113, de 2 de desembre del
2005).

Palma, 13 de desembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 8576/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a obstaculització
del Govern a l'oposició. (BOPIB núm. 112, de 25 de novembre
del 2005).
El Govern no obstaculitza la labor de l'oposició al
Parlament.
Palma, 13 de desembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 8577/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a lliurament de
documentació al Parlament. (BOPIB núm. 112, de 25 de
novembre del 2005).
El Govern aporta al Parlament la documentació que li és
solAlicitada o fa les consideracions oportunes en casos
excepcionals.
Palma, 13 de desembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 9546/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a respostes al
Centre d'Estudis d'Alaior. (BOPIB núm. 113, de 2 de desembre
del 2005).
Per poder donar la tramitació corresponent a aquesta
pregunta, és necessari que es concreti a quina o a quines

La Conselleria d'Immigració i Cooperació ha rebut 27
solAlicituds d'ajudes segons la convocatòria de 13 d'octubre del
2005.
Palma, 15 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 9620/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
ajudes per a projectes adreçats a acollida i integració
d'immigrants (II). (BOPIB núm. 113, de 2 de desembre del
2005).
Segons la convocatòria de 13 d'octubre, s'han concedit les
ajudes següents:
Conveni MTAS-CAIB Immigració
Aportacions a les corporacions locals 2005
Amb resolució de concessió:
Ajuntament d'Alaior: 12.303,16
Ajuntament d'Esporles: 5.015
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar: 2.550
Ajuntament de Santa Margalida: 12.330
Ajuntament de Ses Salines: 3.000
Ajuntament de Son Servera: 13.798,11
Ajuntament de Valldemossa: 4.274
Mancomunitat des Raiguer: 7.239,99
Total: 60.510,66
En fase de fiscalització, amb proposta de resolució:
Ajuntament d'Eivissa: 336.387,03
Ajuntament de Maó: 75.117,96
Ajuntament de Manacor: 66.522,89
Ajuntament de Palma: 414.014,80
Ajuntament de Sant Antoni: 34.920
Ajuntament de Santanyí: 34.373,67
Ajuntament de Sa Pobla: 132.939,98
Consell Insular d'Eivissa: 200.316,46
Consell Insular de Mallorca: 336.387,03
Mancomunitat del Pla: 31.248,07
Total: 1.662.227,89
En fase de valoració pendent de resolució:
Ajuntament de Ciutadella: 9.460
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Consell Insular de Menorca: 30.100
Consell Insular de Menorca: 48.293,40
Consell Insular de Menorca: 132.752,41
Consell Insular de Menorca: 49.928,40
Total: 270.534,21
Total: 1.993.272,76
Palma, 19 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.
Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 9626/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
convenis firmats per la consellera d'Immigració i Cooperació.
(BOPIB núm. 113, de 2 de desembre del 2005).
La consellera d'Immigració i Cooperació no ha firmat cap
conveni.
Palma, 15 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 9627/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
pressupost de la Fundació contra la violència de gènere.
(BOPIB núm. 113, de 2 de desembre del 2005).
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Palma, 27 de desembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 9708/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXII). (BOPIB núm. 113, de 2 de
desembre del 2005).
No hem fet cap tipus de contracte d'assistència tècnica ni
l'any 2003, ni el 2004 ni el 2005.
Palma, 12 de desembre del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 9721/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXV). (BOPIB núm. 113, de 2 de
desembre del 2005).
No hem fet cap tipus de contracte d'assistència tècnica ni
l'any 2003, ni el 2004 ni el 2005.
Palma, 12 de desembre del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

El títol de la pregunta no es correspon amb el seu contingut.
Palma, 19 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 9695/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (IX). (BOPIB núm. 113, de 2 de desembre
del 2005).
No hem fet cap tipus de contracte d'assistència tècnica ni
l'any 2003, ni el 2004 ni el 2005.
Palma, 12 de desembre del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 9700/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XIV). (BOPIB núm. 113, de 2 de
desembre del 2005).
El nombre de contractes d'assistència tècnica que s'han fet
l'any 2004 a la Conselleria de Relacions Institucionals és de 28.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 9725/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXIX). (BOPIB núm. 113, de 2 de
desembre del 2005).
La Conselleria d'Immigració i Cooperació ha fet un
contracte d'assistència tècnica per a la gestió de les ajudes de
cooperació al desenvolupament.
Palma, 15 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 9734/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (IX). (BOPIB núm. 113, de 2
de desembre del 2005).
No hem fet cap tipus de contracte d'assistència tècnica ni
l'any 2003, ni el 2004 ni el 2005.
Palma, 12 de desembre del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.
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Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 9747/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXII). (BOPIB núm. 113, de
2 de desembre del 2005).
No hem fet cap tipus de contracte d'assistència tècnica ni
l'any 2003, ni el 2004 ni el 2005.
Palma, 12 de desembre del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 9769/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
execució del pressupost del 0,7% de cooperació. (BOPIB núm.
113, de 2 de desembre del 2005).
Les obligacions reconegudes, a data d'avui, en el Programa
de Cooperació (134A), són d'11.571.897,92 euros.
Palma, 20 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 9760/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXV). (BOPIB núm. 113, de
2 de desembre del 2005).

3.17. INFORMACIÓ

No hem fet cap tipus de contracte d'assistència tècnica ni
l'any 2003, ni el 2004 ni el 2005.

Ordre de Publicació
A)

Palma, 12 de desembre del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 9764/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXIX). (BOPIB núm. 113, de
2 de desembre del 2005).
La Conselleria d'Immigració i Cooperació, en concepte de
contractes d'assistència tècnica durant l'any 2005, va pagar per
un import total de 6.525 euros.

Manteniment per al proper període de sessions de les
interpelAlacions RGE núm. 5362/05 i 5607/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener del 2006, conformement amb l'establert a l'article
151.3 del Reglament de la cambra, admeté a tràmit l'escrit RGE
núm. 51/06, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, mitjançant el qual se solAlicita el manteniment per
al proper període de sessions de les dues interpelAlacions de
referència, relatives al model econòmic i a la política
d'endeutament del Govern de les Illes Balears, publicades als
BOPIB núm. 96, de 15 de juliol, i 98, de 29 de juliol del 2005,
respectivament.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, 15 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 9766/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
presentació de projectes del Govern. (BOPIB núm. 113, de 2
de desembre del 2005).
No és certa l'afirmació que es fa a la pregunta. El Govern
presenta o informa sobre els seus projectes, iniciatives,
activitats, ... d'acord amb les característiques d'aquests, del seu
contingut, de les entitats afectades o que hi colAlaboren, etc.
Palma, 21 de desembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

B)
Tramitació davant el Ple de la cambra per a la Proposició
no de llei RGE núm. 7539/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 139/06,
presentat pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
mitjançant el qual se solAlicita que la proposició no de llei de
referència, relativa a la creació d'una ponència d'estudi i
presentació de propostes per afrontar l'alt índex de fracàs
escolar a les Illes Balears (BOPIB núm. 108, de 28 d'octubre del
2005), sigui tramitada davant el Ple de la cambra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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F)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 24/06.

C)
Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la
Proposició no de llei RGE núm. 8196/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 216/06,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
mitjançant el qual se solAlicita que la proposició no de llei de
referència, relativa a la demanda d'un gasoil professional
agrícola (BOPIB núm. 111, de 18 de novembre del 2005), sigui
tramitada davant la Comissió d'Economia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener del 2006, conformement amb l'establert a l'article
93 del Reglament de la cambra, admeté a tràmit l'escrit RGE
núm. 215/06, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i acordà d'ampliar el termini de presentació
d'esmenes al projecte de llei de referència, integral de la
joventut (BOPIB núm. 117, de 16 de gener del 2006), fins al
dia 21 de febrer d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)
D)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 10031/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener del 2006, conformement amb l'establert a l'article
93 del Reglament de la cambra, admeté a tràmit l'escrit RGE
núm. 213/06, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i acordà d'ampliar el termini de presentació
d'esmenes al projecte de llei de referència, de creació del
ColAlegi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de les Illes Balears
(BOPIB núm. 117, de 16 de gener del 2006), fins al dia 21 de
febrer d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 5966/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener del 2006, conformement amb l'establert a l'article
93 del Reglament de la cambra, admeté a tràmit l'escrit RGE
núm. 214/06, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i acordà d'ampliar el termini de presentació
d'esmenes a la proposició de llei de referència, reguladora de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d'Eivissa i
Formentera (BOPIB núm. 100, de 9 de setembre del 2005), fins
al dia 21 de febrer d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 7348/05
i 8488/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener del 2006, admeté a tràmit els escrits RGE núm.
137/06 i 138/06, presentats pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, mitjançant els quals solAliciten la retirada de
les proposicions no de llei següents:
- RGE núm. 7348/05, relativa a immigrants a la frontera de
Ceuta i Melilla, a tramitar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (BOPIB núm. 106, de 21 d'octubre del
2005).
- RGE núm. 8482/05, relativa a campanya institucional sobre les
joguines bèlAliques, a tramitar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (BOPIB núm. 112, de 25 de novembre del
2005).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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