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Nostra.
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P) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7044/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, relativa a telèfons mòbils d'Interior.
4740

4716

BOPIB núm. 120 - 3 de febrer del 2006

Q) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7045/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, relativa a viatges a Madrid de la directora general de Funció Pública..
4740
R) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7046/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, relativa a infraccions de joc.
4740
S) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7047/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, relativa a color dels cotxes de la Policia Local.
4740
T) A la pregunta RGE núm. 7048/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a servei 112 (I).
4741
U) A la pregunta RGE núm. 7061/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a infraccions de joc
al municipi de Santanyí.
4741
V) A la pregunta RGE núm. 7065/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a viatges a Madrid
de la directora general de Funció Pública.
4741
X) A la pregunta RGE núm. 7066/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a formació de la
directora general de Funció Pública.
4741
Y) A la pregunta RGE núm. 7345/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a pacients TNP.
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Z) A la pregunta RGE núm. 7346/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a significat del grup de pacients
TNP.
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AA) A la pregunta RGE núm. 7595/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a model territorial per
a les Illes Balears.
4742
AB) A la pregunta RGE núm. 7599/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a denúncia presentada
per un sindicat.
4742
AC) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral RGE núm. 7635/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i
Seguí, relativa a utilització de mitjans privats per part del president del Govern de les Illes Balears (V).
4742
AD) A la pregunta RGE núm. 7677/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a campanya del
Govern sobre la Hipoteca Jove.
4743
AE) A la pregunta RGE núm. 7678/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a campanya del
Govern sobre la Hipoteca Jove (II).
4743
AF) A la pregunta RGE núm. 7783/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a compra d'habitatges per
joves.
4743
AG) A la pregunta RGE núm. 7790/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a oposicions a la CAIB
(II).
4744
AH) A la pregunta RGE núm. 7791/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a oposicions a la CAIB
(III).
4744
AI) A la pregunta RGE núm. 7905/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a cartilles per metge d'atenció
primerenca.
4744
AJ) A la pregunta RGE núm. 7906/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a suspensió de teràpies
rehabilitadores.
4744
AK) A la pregunta RGE núm. 7936/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.
4744
AL) A les preguntes RGE núm. 7940/05 i 7941/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relatives a
consorci Palma XXI Habitatge (I i II).
4745
AM) A les preguntes RGE núm. 7976/05 a 7979/05, 7980/05, 7981/05 i 7982/05 a 7984/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relatives a places concertades a Mallorca, a Eivissa i Formentera i a Menorca, respectivament.
4745
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AN) A la pregunta RGE núm. 7990/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per
a l'ajuda a la reinserció (I).
4746
AO) A la pregunta RGE núm. 7991/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per
a l'ajuda a la reinserció (II).
4746
AP) A la pregunta RGE núm. 7992/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per
a l'ajuda a la reinserció (III).
4746
AQ) A la pregunta RGE núm. 8001/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per
a l'ajuda a la reinserció (XII).
4746
AR) A la pregunta RGE núm. 8002/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per
a l'ajuda a la reinserció (XIII).
4746
AS) A la pregunta RGE núm. 8003/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per
a l'ajuda a la reinserció (XIV).
4746
AT) A la pregunta RGE núm. 8004/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per
a l'ajuda a la reinserció (XV).
4746
AU) A la pregunta RGE núm. 8005/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Fundació per
a l'ajuda a la reinserció (XVI).
4746
AV) A la pregunta RGE núm. 8313/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pressió fiscal en
l'exercici 2006.
4747
AX) A la pregunta RGE núm. 8314/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a despesa social.
4747
AY) A la pregunta RGE núm. 8316/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa" (I).
4747
AZ) A la pregunta RGE núm. 8317/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa" (II).
4747
BA) A la pregunta RGE núm. 8566/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa" (I).
4748
BB) A la pregunta RGE núm. 8567/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa" (II).
4748
BC) A la pregunta RGE núm. 8568/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa" (III).
4748
BD) A la pregunta RGE núm. 9535/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a subvencions per a asfaltat
de camins rurals.
4748
BE) A la pregunta RGE núm. 9536/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a sancions a establiments
turístics.
4749
BF) A la pregunta RGE núm. 9605/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a depuració política a
l'Hospital de Can Misses.
4749
BG) A la pregunta RGE núm. 9606/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a persecució personal a
l'Hospital de Can Misses.
4749
BH) A la pregunta RGE núm. 9612/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a habitatges
per a dones maltractades (I).
4749
BI) A la pregunta RGE núm. 9613/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a habitatges
per a dones maltractades (II).
4749
BJ) A la pregunta RGE núm. 9615/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a pla de
necessitats.
4749
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BK) A la pregunta RGE núm. 9621/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a comunitats
balears a l'exterior.
4749
BL) A la pregunta RGE núm. 9622/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a comunitats
balears a l'exterior (II).
4750
BM) A la pregunta RGE núm. 9623/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a comunitats
balears a l'exterior (III).
4750
BN) A la pregunta RGE núm. 9624/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a comunitats
balears a l'exterior (IV).
4750
BO) A la pregunta RGE núm. 9625/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a agenda de
la consellera d'Immigració i Cooperació.
4750
BP) A la pregunta RGE núm. 9628/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a albergs
juvenils de la comunitat autònoma.
4750
BQ) A la pregunta RGE núm. 9629/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a pressupost
del delegat del Govern de Cooperació.
4751
BR) A la pregunta RGE núm. 9631/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a polseres per
prevenir els maltractaments (I).
4751
BS) A la pregunta RGE núm. 9681/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a impost de successions.
4751
BT) A la pregunta RGE núm. 9682/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa" (I).
4751
BU) A la pregunta RGE núm. 9683/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa" (II).
4751
BV) A la pregunta RGE núm. 9684/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa" (III).
4751
BX) A les preguntes RGE núm. 9690/05, 9703/05, 9716/05, 9729/05, 9742/05 i 9755/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Josep Diéguez i Seguí, relatives a contractes d'assistència tècnica (IV, XVII i XXX) i a cost dels contractes d'assistència tècnica (I, XIV
i XXVII), respectivament.
4751
BY) A les preguntes RGE núm. 9694/05, 9707/05 i 9720/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí,
relatives a contractes d'assistència tècnica (VIII, XXI i XXXIV).
4752
BZ) A la pregunta RGE núm. 9696/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (X).
4752
CA) A les preguntes RGE núm. 9697/05, 9710/05 i 9723/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí,
relatives a contractes d'assistència tècnica (XI, XXIV i XXXVII).
4752
CB) A la pregunta RGE núm. 9709/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXIII).
4752
CC) A la pregunta RGE núm. 9722/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXVI).
4752
CD) A les preguntes RGE núm. 9726/05, 9739/05 i 9752/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí,
relatives a cost dels contractes d'assistència tècnica (I, XIV i XXVII).
4752
CE) A les preguntes RGE núm. 9733/05, 9746/05 i 9759/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí,
relatives a cost dels contractes d'assistència tècnica (VIII, XXI i XXXIV).
4752
CF) A la pregunta RGE núm. 9735/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels contractes
d'assistència tècnica (X).
4753
CG) A les preguntes RGE núm. 9736/05, 9749/05 i 9762/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí,
relatives a cost dels contractes d'assistència tècnica (XI, XXIV i XXXVII).
4753
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CH) A la pregunta RGE núm. 9748/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels contractes
d'assistència tècnica (XXIII).
4753
CI) A la pregunta RGE núm. 9971/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a acompanyants al viatge
a l'Argentina.
4753
CJ) A les preguntes RGE núm. 9984/05, 9985/05, 9986/05 i 9987/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés,
relatives a govern de l'illa de Menorca, administració de l'illa de Menorca, representació de l'illa de Menorca i autonomia de gestió del
Consell Insular de Menorca, respectivament.
4753
CK) A les preguntes RGE núm. 9990/05 i 9991/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a "dret a
veto" dels diferents sectors (I i II).
4753
CL) A la pregunta RGE núm. 9992/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Fundació Balears a
l'Exterior.
4754
CM) A la pregunta RGE núm. 9993/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a centre nacional de
formació nàutica (I).
4754
CN) A la pregunta RGE núm. 9994/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a centre nacional de
formació nàutica (II).
4754
CO) A la pregunta RGE núm. 9995/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a declaracions públiques
del president.
4755
CP) A la pregunta RGE núm. 10023/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a obres del metro
a Son Sardina.
4755
CQ) A la pregunta RGE núm. 10083/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a consorci del
transport de Mallorca.
4755

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 290/06, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació.
4755

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes escrites RGE núm. 5162, 5163, 6226,
7085-7089, 7968-7972 i 7427, del 2005.
4755
B) Proposta al Ple de la Cambra de tramitació directa i en lectura única per al Projecte de llei de reforma de la Llei 12/1998, de
patrimoni històric de les Illes Balears, RGE núm. 25/06.
4756
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 de febrer del 2006, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 385/06, per a la dona.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Socials, esmenes al projecte esmentat,
el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini
finalitzarà dia 21 de febrer del 2006.
Palma, a 1 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Maria Rosa Estaràs i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió ordinària de
dia 13 de gener del 2006, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

3. Acord d'aprovació del Projecte de llei per a la dona.
El Consell de Govern, a proposta de la consellera de
Presidència i Esports, adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei per a la dona, que
s'adjunta com a annex.

La Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions
Unides, l’any 1948, representa la primera vegada en la història
en què s’estableix la igualtat entre sexes com a dret fonamental.
A partir de llavors, des de tots els nivells normatius es recull
l’objectiu fonamental de la igualtat.
El mateix article 1.1 de la Constitució Espanyola propugna
la igualtat com a valor superior de l’ordenament jurídic; l’article
9.2 de la carta magna formula el mandat exprés als poders
públics perquè promoguin les condicions perquè la igualtat de
les persones i dels grups siguin reals i efectives, i l’article 14,
entre els drets fonamentals recull el de la igualtat i prohibeix
qualsevol discriminació per raó de sexe.
D’altra banda, la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per
la qual s’aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en
l’article 9, ordena a les institucions d’autogovern la promoció de
la llibertat, la justícia, la igualtat i el progrés socioeconòmic
entre els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, i l’article
10.14 atribueix a la comunitat autònoma la competència
exclusiva sobre acció i benestar social, desenvolupament
comunitari i integració.
En l’àmbit de la Unió Europea, l’article 3.2 del Tractat
d’Amsterdam proclama que una de les missions de la Unió
Europea és la igualtat entre homes i dones i insisteix en la
no-discriminació per raó de sexe.
Igualment destaca en l’àmbit internacional la Convenció
sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la
dona, aprovada per l’Assemblea General de l’ONU el 18 de
desembre de 1979, que adopta mesures amb la finalitat de
contribuir a l’establiment de la igualtat real entre les dones i els
homes, alhora que atorga legitimitat a les accions positives per
superar la discriminació de les dones. Aquesta convenció
permet als estats establir mesures normatives que tinguin per
finalitat assolir la igualtat real, fomentant i impulsant la igualtat
d’oportunitats entre la dona i l’home.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord
amb l'article 112 del Reglament de la Cambra, el text del
Projecte de llei per a la dona perquè es tramiti el procediment
legislatiu corresponent."

Com a conseqüència d’aquests compromisos, es va aprovar
la Llei 5/2000, de 20 d’abril, de creació de l’Institut Balear de
la Dona, i en l’exercici de les seves funcions l’aprovació de tres
plans d’actuació per a la igualtat d’oportunitats entre homes i
dones.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

II

Palma, a 13 de gener del 2006.
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
PROJECTE DE LLEI PER A LA DONA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La igualtat de drets entre homes i dones es configura com
una necessitat essencial per a la societat democràtica.

Això no obstant, tot i que són importants els èxits
aconseguits, la situació de desigualtat entre l’home i la dona és
un fet notori i indiscutible en la nostra societat. Per tant, com a
resposta al compromís de la nostra comunitat autònoma
d’aprofundir en la defensa de la igualtat i en la superació i la
interdicció de la discriminació per raó de sexe, sorgeix la
necessitat d’ampliar el marc legal de les polítiques
autonòmiques d’igualtat entre homes i dones, tant pel que fa als
principis d’actuació com a les actuacions concretes. En
compliment d’aquesta finalitat s’aprova aquesta llei.
La regulació en una normativa única permet que, en el marc
de les competències de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de règim local (article 11.2 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears) i d’organització de les seves
institucions d’autogovern (article 10.1 de l’Estatut) la llei sigui
aplicable a totes les administracions públiques de les Illes
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Balears i a les persones físiques i jurídiques privades en els
termes que estableix.
Quant als principis d’actuació, la llei garanteix la vinculació
de la totalitat dels poders públics de les Illes Balears en el
compliment de la transversalitat, entesa com l’aplicació de la
perspectiva de gènere i del principi d’igualtat entre dones i
homes en totes les activitats i les polítiques i en tots els àmbits,
intentant aconseguir l’eliminació de totes les discriminacions i
de tots els perjudicis causants d’aquestes discriminacions.
Aquesta obligació, pel fet d’afectar tots els poders públics,
implica la coordinació necessària entre l’Administració de la
comunitat autònoma, la dels consells insulars i els ajuntaments.
La llei té vocació d’universalitat, es dirigeix a totes les
persones, ja que configura la consecució de la igualtat
d’oportunitats entre els sexes com un objectiu per al
desenvolupament social.
Així mateix s’hi recull com a principi el de la planificació,
i es configuren els plans com a instruments imprescindibles per
incorporar el principi d’igualtat i la integració de la perspectiva
de gènere a l’actuació administrativa.
III
A més, s’hi aborden àmbits d’actuacions, en els quals es
preveuen mesures concretes.
S’hi regulen actuacions en l’àmbit educatiu, laboral, social,
de la salut, l’esport, les noves tecnologies i els mitjans de
comunicació, i la participació de la dona en els assumptes
públics.
Les mesures relatives a l’àmbit educatiu es dirigeixen al
foment de l’educació per a la igualtat dins el marc dels principis
generals del sistema educatiu regulats en la Llei Orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei
Orgànica 1/1990, de 5 d’octubre, d’ordenació general del
sistema educatiu, i la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de setembre,
de qualitat de l’educació.
Les actuacions en l’àmbit laboral són considerades de la
màxima importància per tal com la independència econòmica és
un dels factors necessaris per a la igualtat. L’accés a l’ocupació,
i les accions que fomenten aquest accés, és una de les prioritats
sobre les quals s’han de basar les mesures per a la igualtat, però
també la igualtat de retribucions, i les condicions de feina, la
promoció professional i la possibilitat de conciliar la vida
familiar amb la vida laboral són pilars bàsics sobre els quals
descansa la política comunitària plasmada en les diferents
directives en l’aplicació del principi d’igualtat, entre les quals
destaquen la Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrer, sobre la
igualtat de tracte en l’accés a l’ocupació, la formació, la
promoció professional i les condicions de treball, modificada
per la Directiva 2002/73/CE de 23 de setembre de 2002, la
Directiva 86/113/CEE, d’11 de desembre, sobre la igualtat en
l’exercici d’activitat autònoma, incloses les agrícoles, i la
protecció de la maternitat, la Directiva 92/85/CEE, de 19
d’octubre, relativa a l’aplicació de mesures de per promoure la
millora de la seguretat i salut en el treball de la dona
embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància,
la Directiva 96/34/CE, de 3 de juny, relativa a l’acord marc
sobre permís parental (UNICE, CEEP i CES).
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Pel que fa a la negociació colAlectiva estructural, es tenen en
compte els acords i les recomanacions que deriven de l’ANC
2003 i l’ANC 2005.
En l’àmbit social requereix atenció especial tot allò relatiu
a la violència contra les dones, mitjançant l’adopció de mesures
de protecció de la dona dins el marc de la Llei Orgànica 1/2004,
de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere, i també la situació de les dones amb
discapacitat i en situació d’exclusió social, com a conseqüència
de maltractament, la prostitució, les drogoaddiccions, la
immigració o per la seva condició d’exrecluses, o per qualsevol
altra condició personal o del seu entorn.
Així mateix s’estableixen mesures per atendre la dedicació
de les persones, gairebé en exclusiva, a la cura de persones
dependents, tant població infantil, de major edat o amb
discapacitat, per fomentar la incorporació d’aquestes dones al
mercat de treball i possibilitar la conciliació.
Quant a les noves tecnologies, es fomenta la participació
activa de la dona en la nova societat del coneixement, eliminant
les barreres que hi dificulten el seu accés.
D’altra banda, s’aprofita la capacitat de les noves
tecnologies de la informació per fer possible que homes i dones
puguin conciliar la vida familiar i laboral, oferint-los noves
possibilitats en el seu desenvolupament personal i social i en la
seva carrera professional.
Pel que fa als mitjans de comunicació és necessari que
s’acabi amb la diferència de rols o funcions socials basades en
el sexe, com també amb els programes o la publicitat
atemptatoris dels valors constitucionals, amb atenció especial a
la dignitat de la dona.
A més, les administracions públiques han d’aprofitar la
potencialitat dels mitjans de comunicació com a potents
mecanismes de difusió de valors i principis de no-discriminació
i d’igualtat entre homes i dones, i també fomentar la difusió de
continguts basats en un enfocament de gènere.
Finalment aquesta llei es refereix a les institucions de
protecció del dret a la igualtat de dones i homes, sense perjudici
de l’organització de l’Institut Balear de la Dona, que gaudeix de
regulació específica.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i finalitat
Aquesta llei té per objecte regular de forma integral la
situació de la dona en els distints àmbits amb la finalitat de fer
efectiu el principi d’igualtat de dones i homes a les Illes Balears,
establir els principis generals que han d’orientar aquesta
igualtat, determinar les accions bàsiques que s’han d’implantar,
i també completar l’organització administrativa de la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit de les Illes
Balears.
Article 2
Principis generals
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Els principis generals que han de regir i orientar qualsevol
actuació en matèria d’igualtat entre homes i dones són els
següents:

a totes les actuacions que promouen a duen a terme persones
físiques i jurídiques privades, en els termes que s’estableixen en
aquesta llei.

a) Igualtat de tracte: es consideren contràries a l’ordenament
jurídic les actuacions públiques o els comportaments privats que
siguin discriminatoris.
b) Igualtat d’oportunitats: es garanteix l’exercici efectiu per
part de dones i d’homes, en condicions d’igualtat, dels drets
polítics, civils, econòmics, socials, i culturals, i de la resta de
drets fonamentals que es reconeguin en les normes.
c) Acció positiva: és l’estratègia destinada a promoure la
consecució de la igualtat real i efectiva entre homes i dones
mitjançant l’adopció de mesures específiques mitjançant
mecanismes proporcionats i adequats o congruents amb aquesta
finalitat
d) Transversalitat: és l’aplicació del principi d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes en totes les activitats i en la
planificació, l’execució i el seguiment de totes les polítiques i
en tots els àmbits.

Article 5
Principis rectors de l’acció administrativa

Article 3
Dret a la maternitat
La protecció de la maternitat és una necessitat social que els
poders públics de les Illes Balears assumeixen i reconeixen
políticament. Atès que la maternitat un bé insubstituïble, totes
les càrregues i les cures que suposa, la gravidesa, el part, la
criança, la socialització de les filles i els fills, han de rebre ajuts
directes de les institucions públiques de les Illes Balears, a fi de
no constituir discriminació carregosa per a les dones. En aquest
sentit el Govern de les Illes Balears ha d’aplicar totes les seves
competències per aconseguir que es materialitzi, a la pràctica,
el dret esmentat i la maternitat deixi de ser una càrrega
exclusiva de les mares i un motiu de discriminació per a les
dones.
Article 4
Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei és d’aplicació en tot l’àmbit territorial de les Illes
Balears, en totes les actuacions relatives a planificació, accions,
gestió i execució d’actuacions en matèria d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.

1. Els poders públics de les Illes Balears han d’adoptar les
mesures apropiades per modificar els patrons socioculturals de
conducta assignats en funció del sexe, amb la finalitat
d’eliminar els prejudicis, els usos i els costums de qualsevol
índole basats en la idea d’inferioritat o en funcions
estereotipades de dones i homes contràries al principi d’igualtat.
2. En qualsevol cas els poders públics als quals s’apliqui aquesta
llei s’han de regir en matèria d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes pels principis següents:
a) L’estratègia dual entesa com la complementarietat de
mesures d’acció positiva i les que responguin a la transversalitat
de gènere.
b) La planificació com a marc d’ordenació estable en
matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a les Illes
Balears que garanteixi la coherència, la continuïtat i
l’optimització dels recursos en totes les accions que es duguin
a terme en aquesta matèria.
c) La coordinació com la gestió ordenada de competències
en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes per tal
d’augmentar-ne l’eficàcia.
3. Així mateix els poders públics tenen l’obligació de promoure
la colAlaboració amb altres institucions públiques i privades,
estatals i internacionals per garantir la igualtat entre homes i
dones.
Article 6
Plans d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes
1. A fi de fer efectiu el principi d’igualtat entre l’home i la dona
els poders públics han de dur a terme una planificació de les
actuacions per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

2. Concretament, aquesta llei s’ha d’aplicar a:

2. Les funcions d’ordenació, planificació i programació dins de
l’Administració de la comunitat autònoma corresponen a
l’Institut Balear de la Dona, sense perjudici de les competències
que tinguin atribuïdes altres òrgans d’aquesta.

a) L’Administració autonòmica, les entitats autònomes i
empreses públiques i vinculades a la comunitat autònoma.
b) L’Administració dels consells insulars, els organismes
autònoms i els ens públics que en depenen o hi estan vinculats.
c) L’Administració local, els organismes autònoms i els ens
públics que en depenen o hi estan vinculats.

3. Els plans generals d’igualtat d’oportunitats entre dones i
homes que aprovi el Govern de les Illes Balears han de contenir
els objectius i les línies d’actuació que ha de desenvolupar
l’Administració autonòmica en aquesta matèria, amb consulta
prèvia amb els agents socials més representatius en el marc de
la Mesa de Diàleg Social o òrgan equivalent.

3. Els principis generals d’aquesta llei són d’aplicació a tots els
poders públics de les Illes Balears, als òrgans estatutaris i a la
Universitat de les Illes Balears. Als efectes d’aquesta llei, es
consideren poders públics, tots els nivells de poder públic,
qualsevol que sigui la seva naturalesa, que tinguin encomanat el
desplegament d’una activitat, la competència o l’atribució
pública a les Illes Balears.
4. Així mateix, els principis generals d’aquesta llei són
d’aplicació a les entitats privades que subscriguin contractes o
convenis de colAlaboració o siguin beneficiàries dels ajuts o les
subvencions que concedeixen els poders públics i, en general,

Article 7
Estadístiques i estudis
Amb la finalitat de fer efectives les disposicions contingudes
en aquesta llei i que es garanteixi la integració de manera eficaç
de la perspectiva de gènere en l’activitat ordinària, els poders
públics de les Illes Balears, en l’elaboració d’estudis i
estadístiques, han de fer el següent:

BOPIB núm. 120 - 3 de febrer del 2006
a) Incloure sistemàticament la variable de sexe en les
estadístiques, les enquestes i la recollida de dades que duguin a
terme.
b) Establir i incloure en les operacions estadístiques nous
indicadors que possibilitin un coneixement millor de les
diferències en els valors, els rols, les situacions, les condicions,
les aspiracions i les necessitats de dones i homes, i la
manifestació i interacció d’aquests en la realitat que s’analitzi.
c) Dissenyar i introduir els indicadors i els mecanismes
necessaris que permetin el coneixement de la incidència d’altres
variables la concurrència de les quals resulta generadora de
situacions de discriminació múltiple en els diferents àmbits
d’intervenció.
d) Dur a terme mostres prou àmplies a fi que les diverses
variables incloses puguin ser explotades i analitzades d’acord
amb la variable de sexe.
e) Explotar les dades de què disposen de manera que es
puguin conèixer les diferents situacions, condicions i
aspiracions i necessitats de dones i homes en els diversos àmbits
d’intervenció.
f) Revisar i, si pertoca, adequar les definicions estadístiques
existents per tal de contribuir al reconeixement i la valoració de
la feina de les dones i evitar l’estereotipatge de determinades
ocupacions.
TÍTOL II
L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA
Capítol I
L’educació per a la igualtat
Article 8
Ideari educatiu. La coeducació
L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en l’àmbit de les seves competències, ha de garantir la
pràctica de la coeducació, entesa com a model d’ensenyament
basat en la formació en igualtat entre els sexes, el rebuig de
qualsevol forma de discriminació i la garantia d’una orientació
acadèmica i professional que integri de manera real les
diferències entre nins i nines, sense cap jerarquia entre els valors
que representa cadascun. Per això, des del sistema coeducatiu
d’ensenyament s’ha de potenciar la igualtat real de dones i
d’homes, en totes les dimensions: curricular, escolar i d’altres.
Article 9
Dret a l’educació i igualtat d’oportunitats
1. Les administracions públiques han d’adoptar les mesures
necessàries per garantir l’oferta d’ensenyament no reglat
especialment per a les dones de les zones rurals, amb l’objectiu
que desenvolupin les seves capacitats en relació amb la salut, les
microempreses, l’agricultura i els seus drets legals. Així mateix,
han d’emprendre accions de divulgació per fomentar la
participació de la dona en programes de formació d’adults.
2. L’administració educativa de les Illes Balears ha de promoure
actuacions de formació, divulgació i foment per aconseguir la
sensibilització de la comunitat escolar de les Illes Balears en la
igualtat d’oportunitats.
Article 10
L’educació i la conciliació familiar i laboral
Les administracions públiques, dins l’àmbit de les seves
respectives competències i en colAlaboració amb les
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associacions de mares i pares d’alumnes, han de promoure
l’adopció de forma progressiva de les mesures necessàries per
garantir l’ampliació de l’horari d’obertura dels centres públics
que imparteixin educació infantil i educació primària per
atendre les necessitats de les famílies a causa de l’horari laboral
de la mare i el pare. S’han d’atendre preferentment els drets de
les famílies monoparentals.
Article 11
Formació per a la igualtat
1. En matèria educativa, l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears ha d’establir i fomentar els
mecanismes de formació, control i seguiment, adaptats als
diferents nivells d’ensenyament per implantar i garantir la
igualtat de sexes en el sistema educatiu de les Illes Balears
mitjançant l’aprovació i el seguiment de l’execució de plans
anuals de coeducació a cada nivell educatiu.
2. Especialment l’Observatori per a la Convivència Escolar ha
de vetllar per l’efectivitat del principi d’igualtat en l’àmbit
escolar, d’acord amb el que disposa la seva normativa
específica.
3. S’ha de vetllar perquè en tota la normativa educativa
s’utilitzin termes que puguin servir per designar grups formats
per persones d’ambdós sexes i, en tot cas, s’ha d’evitar la
invisibilitat de les dones per mitjà del llenguatge.
4. Des dels diferents centres de professorat s’han d’organitzar
activitats de formació per garantir la igualtat entre sexes.
Article 12
Promoció a la universitat de la igualtat d’oportunitats
A aquest efecte, les administracions públiques, dins l’àmbit
de les seves respectives competències, han de subscriure
convenis de colAlaboració amb les universitats per fomentar la
creació de càtedres i projectes docents o d’investigació i
innovació, amb un enfocament de gènere.
Article 13
Eradicació de prejudicis als centres docents
1. No s’han d’admetre en els centres docents sostinguts amb
fons públics o privats les desigualtats entre l’alumnat
sustentades en creences, ideologies, tradicions o pràctiques
consuetudinàries transmissores, directament o indirecta, d’una
distribució estereotipada de papers entre els sexes o d’una
imatge de dominació d’un sexe sobre l’altre en qualsevol àmbit
de la vida.
2. En els reglaments interns dels centres educatius s’han de
definir les mesures de correcció de comportaments sexistes.
Capítol II
Igualtat en l’àmbit laboral
Article 14
Accés a l’ocupació en condicions d’igualtat
Aquesta llei empara totes les mesures adequades per al
compliment de la igualtat en l’accés a l’ocupació. En particular,
els poders públics i les administracions públiques de les Illes
Balears han de vetllar per l’establiment de les mesures
necessàries per a la conciliació de les responsabilitats familiars
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i laborals, per possibilitar l’assumpció de responsabilitats
familiars sense perjudici del seu dret a la feina, per millorar el
nivell d’ocupació de les dones, facilitar-ne la reincorporació al
mercat laboral i fomentar l’autoocupació de les dones, tot això
per tal d’assolir progressivament l’estabilitat laboral de la dona.
Article 15
Mesures de foment de l’ocupació. Pla d’ocupació
1. Amb la finalitat de fomentar la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones en l’àmbit laboral, el Govern de les Illes Balears
ha d’incorporar un pla d’acció per a l’ocupació de les dones en
el marc del pla d’ocupació de les Illes Balears, comprensiu del
treball per compte propi i per compte d’altri, amb la inclusió de
mesures específiques per afavorir l’accés de les dones a la
primera feina.
2. Les administracions públiques han d’incorporar als plans
d’ocupació o als instruments equivalents mesures específiques
d’igualtat per afavorir l’accés de les dones a la seva primera
feina, facilitar l’accés a una feina a dones majors de 45 anys que
no hagin treballat mai fora de la llar, i afavorir el retorn al
mercat de treball a les dones que el van abandonar per atendre
la seva descendència, persones majors i altres persones
dependents a càrrec seu.
3. S’han d’establir i activar programes integrals de formació
professional, de foment de l’ocupació i conciliació de la vida
familiar i la laboral per incorporar les dones a llocs de treball,
professions i sectors de l’economia balear en els quals estiguin
infrarepresentades.
Article 16
Plans d’igualtat a les empreses
1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha d’incentivar les empreses que estableixin plans
d’igualtat l’objectiu dels quals sigui corregir les desigualtats pel
que fa al sexe, que incorporin mesures innovadores per fer
realitat la igualtat a les seves organitzacions, i que proporcionin
serveis que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral
del personal al seu servei, d’acord amb la normativa laboral
vigent en la matèria.
2. Als efectes d’aquesta llei, es consideren plans d’igualtat
aquells documents en els quals es vertebren les estratègies de les
entitats per a la consecució real i efectiva del principi d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, i que necessàriament han de
contenir mesures concretes per fer efectiu aquest principi.
3. Per obtenir els beneficis que prevegin les diferents
administracions públiques, l’Institut Balear de la Dona o els
òrgans equivalents d’altres administracions públiques han de
visar els plans d’igualtat de les empreses. Anualment han de
presentar davant aquest Institut un informe d’avaluació de
resultats.
4. Les empreses o les organitzacions participades
majoritàriament amb capital públic han d’elaborar un pla
d’igualtat.
Article 17
Mesures d’inclusió social
Els poders públics i les administracions públiques de les
Illes Balears han de garantir que les mesures de suport a la

inserció laboral tinguin en compte especialment les dones amb
situació d’exclusió social o de risc d’aquesta, entre altres
supòsits víctimes de la violència de gènere, per haver exercit la
prostitució, extoxicòmanes, dones exinternes en un centre
penitenciari, immigrants i, en general, dones en situació de risc
d’exclusió social per qualsevol causa personal o del seu entorn.
Article 18
Igualtat i dones amb discapacitat
Els poders públics i les administracions públiques de les
Illes Balears han de garantir que les mesures de foment de la
inserció laboral tinguin en compte especialment les dones amb
discapacitat, sobretot en els aspectes que puguin redundar a
millorar el seu estat de salut o evitar-ne l’empitjorament, i
també en la conciliació familiar i la criança de les filles i els
fills.
Article 19
Foment a la creació i millora d’empreses
Amb l’objectiu de fomentar l’empresariat femení, amb
independència de les convocatòries de subvencions
corresponents, les administracions públiques han de facilitar
informació, assessorament i orientació per a l’autoocupació i
l’activitat empresarial de les dones.
Article 20
Conciliació de la vida familiar i laboral
1. Les administracions públiques poden promoure l’ampliació
de la xarxa d’escoles infantils i centres d’educació preescolar,
la creació de guarderies infantils laborals a les empreses, o
prestacions econòmiques equivalents. Tot això, per tal de fer
compatible, en els períodes extraescolars, la feina amb la
maternitat i la paternitat a les treballadores i als treballadors
amb descendència de menys de tres anys d’edat i amb infants
majors de tres anys en període de vacances.
2. Igualment, les administracions públiques han d’establir
serveis d’ajuda a domicili per a l’atenció de menors i de
persones majors o dependents per facilitar la conciliació de la
vida laboral de les persones a càrrec de les quals es trobin.

Article 21
Flexibilitat d’horaris, teletreball i treball a domicili
Les administracions públiques han d’incentivar les empreses
que facilitin la inclusió, en els convenis colAlectius d’empresa,
d’acords sobre la flexibilitat d’horaris i modalitats de prestació
de serveis diferents del presencial segons les necessitats
familiars del personal al seu servei.
Article 22
Permisos parentals
Per fomentar el permís parental compartit, l’Administració
de la comunitat autònoma ha de posar en marxa campanyes de
sensibilització i prendre mesures que incentivin les empreses i
el personal al seu servei.
Article 23
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La discriminació salarial
La conselleria competent en matèria de treball ha d’utilitzar
i ha de promoure instruments adequats al servei de la inspecció
de treball i seguretat social, per tal de que es compleixi el
principi d’igualtat de remuneració de dones i homes.
Article 24
L’assetjament sexual i moral contra les dones
En l’àmbit de les seves competències respectives, els poders
públics han de promoure i vetllar perquè les empreses, en les
relacions laborals, respectin el codi de conducta contra
l’assetjament sexual i moral d’acord amb la legislació vigent en
la matèria.
Article 25
La igualtat en la negociació colAlectiva
1. L’Administració de la comunitat autònoma, mitjançant la
conselleria competent en matèria de treball, ha d’informar sobre
l’aplicació del principi d’igualtat de sexe. Quan s’observi
l’existència d’un conveni que contingui clàusules que puguin
ser contràries al principi d’igualtat reconegut en la Constitució
Espanyola i desplegat en aquesta llei, l’autoritat competent ha
d’adoptar les mesures oportunes establertes en la legislació
laboral sense perjudici de l’autonomia de la voluntat de les parts
negociadores.
2. Els poders públics han de potenciar la participació de les
dones en la negociació colAlectiva
Article 26
Atribucions sobre infraccions i sancions en l’ordre social
La conselleria competent en matèria de treball, mitjançant
la inspecció de treball i seguretat social, en virtut de la
dependència funcional que disposa la Llei 42/1997, de 14 de
novembre, ordenadora de la inspecció de treball i seguretat
social, ha de vetllar pel compliment de la normativa laboral
sobre tutela antidiscriminatòria. Aquest objectiu s’ha de dur a
terme especialment mitjançant la participació i colAlaboració de
l’Administració autonòmica en la Conferència Sectorial
d’Assumptes Laborals i en la Comissió Territorial de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social i mitjançant els acords
i els objectius que es concertin en els òrgans esmentats.
Article 27
Subvencions
No poden ser beneficiàries de subvencions, bonificacions o
qualsevol tipus d’ajuda pública de l’Administració de la
comunitat autònoma i els organismes o entitats que en depenen,
les persones físiques o jurídiques sancionades o condemnades
per resolució administrativa o sentència judicial fermes per
discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol tipus de
tracte desigual, per raó de sexe, dins de les relacions laborals,
durant un període de 5 anys. Mentre la resolució administrativa
o la resolució judicial no siguin fermes, s’ha de suspendre
cautelarment l’ajuda, excepte si se’n garanteix de forma
suficient el reintegrament.
Article 28
Foment de l’ocupació de les dones en el medi rural i en el
sector pesquer
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1. Els poders públics han d’adoptar, dins de les seves
competències, les mesures per eliminar la discriminació contra
les dones en el medi rural i en el sector pesquer, i a fomentar-ne
l’ocupació, amb la finalitat d’assegurar en condicions d’igualtat
la seva participació en els beneficis d’aquests sectors
productius.
2. Amb aquesta finalitat, els poders públics han d’adoptar les
mesures necessàries per facilitar a les dones l’accés i el
manteniment de la titularitat o cotitularitat d’empreses dels
sectors agrari i pesquer.
Capítol III
Família i igualtat
Article 29
Pla integral de suport a la família
Les administracions públiques, amb la finalitat de millorar
el benestar de les famílies, han d’incloure en la planificació de
les seves actuacions en matèria de família i infància mesures
dirigides a fomentar la corresponsabilitat i l’exercici conjunt de
les càrregues familiars i procurar la igualtat real de dones i
homes en l’esfera de les tasques domèstiques.
Article 30
L’atenció de les persones dependents
Les administracions públiques han d’establir mesures de
suport a famílies amb persones dependents, ja siguin menors,
persones majors o persones amb discapacitat, mitjançant ajudes
directes, centres adequats per atendre les diferents necessitats o
l’assistència domiciliària.
Article 31
La feminització de la pobresa
1. Amb la finalitat d’evitar la situació de marginalitat o pobresa
de les famílies monoparentals causada, entre altres supòsits, per
l’impagament reiterat de les pensions fixades per conveni
aprovat judicialment o per les resolucions judicials de nulAlitat,
separació o divorci i a favor dels fills o les filles
extramatrimonials, les administracions públiques han de
planificar ajuts dirigits especialment a aquest colAlectiu.
2. Especialment, s’ha de tenir en compte la situació de les dones
viudes, amb responsabilitats familiars o sense, de les mares
fadrines i de les dones amb càrregues familiars, per evitar que
caiguin en situació de desemparament, i en qualsevol cas quan
els seus ingressos siguin inferiors al salari mínim
interprofessional.
Capítol IV
Igualtat d’oportunitats i societat de la informació
Article 32
Accés a les noves tecnologies
1. Els poders públics han de facilitar l’accés de les dones al
maneig de les noves tecnologies de la comunicació i de la
informació.
2. Per això, han de promoure programes específics que
involucrin les dones en la societat de la informació per mitjà de
programes formatius que permetin adquirir coneixements en el
maneig de les noves tecnologies.
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3. Els poders públics han d’adoptar, per evitar qualsevol tipus
de discriminació, les mesures necessàries per eradicar les
barreres que dificultin l’accés de les dones a la utilització dels
diversos recursos de comunicació i d’informació.
Article 33
Campanyes d’informació i d’igualtat per a dones amb
discapacitat
Els poders públics en totes les campanyes d’informació
sobre les mesures i les normes establertes en la llei, en especial
les de sensibilització contra la violència de gènere, han de
vetllar per la utilització dels mitjans adequats per fer arribar els
seus missatges a les dones amb discapacitat.
Article 34
Foment de la participació femenina
Els poders públics han de promoure una major representació
de les dones en llocs tècnics i de disseny de tecnologies de la
informació, i en programes que estimulin i eliminin obstacles
per a la seva participació en aquest àmbit.
Capítol V
Igualtat i mitjans de comunicació
Article 35
Foment de la igualtat en els mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació de titularitat pública, els que
subvencionin les administracions públiques de les Illes Balears
i aquells en què participi han de transmetre en la seva
programació una imatge plural i no estereotipada de les funcions
de les dones i dels homes en la societat.
Article 36
Programació i valors constitucionals
En la programació dels mitjans de comunicació esmentats en
l’article anterior s’han de promoure la igualtat, la tolerància, el
respecte, el rebuig a la violència, la dignitat de les persones i els
valors constitucionals.
Article 37
Observatori de publicitat no sexista de les Illes Balears
1. S’ha de crear l’Observatori de publicitat no sexista de les Illes
Balears adscrit a l’Institut Balear de la Dona.
2. L’Observatori té funcions de control, seguiment, consultives
i d’assessorament en aquesta matèria.
3. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
vetllar, de manera específica, pel compliment del principi
d’igualtat i no-discriminació en la publicitat en els mitjans de
comunicació de titularitat pública, i en els que subvencionin o
hi participin.
Article 38
Programes i campanyes contra la violència de gènere
Els mitjans de comunicació de titularitat pública, els que
subvencionin les administracions públiques de les Illes Balears
i aquells en què participi han d’emetre programes que tendeixin
a eradicar totes les formes de violència de gènere i han de fer

periòdicament campanyes institucionals de sensibilització
contra aquesta.
Article 39
Ús no sexista del llenguatge
Els poders públics han de vetllar per eradicar l’ús sexista del
llenguatge en els mitjans de comunicació social. A aquest efecte
s’han de dur a terme campanyes de formació i informació del
personal d’aquests mitjans.
Capítol VI
La violència contra les dones
Article 40
Prevenció de la violència contra les dones
En l’àmbit de les seves competències i amb l’objectiu
d’eradicar la violència contra les dones, les administracions
públiques han d’establir mesures per prevenir la violència de
gènere, tot promovent la investigació de les causes que la
produeixen, duent a terme campanyes de sensibilització,
potenciant la formació específica dels diferents professionals i
oferint gratuïtament programes de mediació familiar
especialitzada per resoldre els conflictes que puguin sorgir en
situacions de crisi o de ruptura familiar.
Article 41
Assistència a les víctimes de la violència de gènere
1. En l’àmbit de les seves competències, les administracions
públiques de les Illes Balears han d’oferir assistència jurídica i
psicològica especialitzada i gratuïta a les víctimes de la
violència de gènere. Aquesta assistència ha de ser gratuïta quan
s’acrediti la insuficiència de recursos.
2. Així mateix, el Govern de les Illes Balears ha de crear o
acordar la integració de l’Administració autonòmica en
consorcis o altres figures jurídiques amb altres administracions
públiques o institucions públiques o privades, amb la finalitat de
lluitar contra la violència envers les dones.
Article 42
Personació de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears en els procediments per maltractaments
El Govern de les Illes Balears pot acordar la personació de
l’Administració autonòmica, mitjançant l’Advocacia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears o d’advocats
colAlegiats, habilitats a aquest efecte, en els judicis penals per
violència contra les dones, en especial en els que es causi la
mort o lesions greus a dones residents a les Illes Balears, sempre
d’acord amb el que estableix la legislació processal.
Article 43
Protocols d’actuació en els casos de maltractaments
L’Administració de la comunitat autònoma ha d’adoptar
protocols d’actuació la finalitat dels quals sigui garantir una
actuació coordinada i eficaç dels òrgans i de les entitats que
intervinguin o prestin assistència en els supòsits de
maltractaments. En aquests protocols s’ha de tenir en compte el
que estableix el pla d’igualtat d’oportunitats.
Article 44
Prestacions per a habitatges
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Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves
competències han de vetllar perquè les dones víctimes de
maltractaments que hagin hagut d’abandonar el seu domicili
tenen accés preferent als habitatges socials o, si s’escau, han de
tenir preferència per percebre una prestació econòmica
específica per llogar un habitatge quan no disposin de recursos
propis suficients.
Article 45
Protecció de les víctimes de maltractaments
Les administracions públiques han d’adoptar sistemes
especials de protecció a les víctimes de maltractaments en les
situacions en què es presumeixi que puguin ser objecte d’un risc
físic greu.
Article 46
Obligacions dels centres i dels serveis sanitaris i de serveis
socials
1. El personal dels centres i dels serveis sanitaris i de serveis
socials ha d’informar l’administració competent sobre els fets
que puguin suposar l’existència de situacions de violència o de
risc de violència contra les dones. Específicament, estan
obligats a assabentar l’Administració de la comunitat autònoma
mitjançant l’Institut Balear de la Dona dels fets i de les
circumstàncies que permetin presumir l’existència de
maltractaments, i amb el coneixement previ de la víctima.
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Capítol VII
Salut

Article 49
Mesures d’acció positiva per promoure i protegir la salut de
les dones
1. En l’àmbit de les seves competències respectives, les
administracions públiques de les Illes Balears han de prestar una
atenció especial als problemes específics de salut pública que
afecten la dona, especialment en els àmbits de la promoció de
la salut, de la prevenció, de la investigació i de les estadístiques
i estudis.
2. Particularment, les administracions públiques ha de tenir una
consideració especial en relació amb factors de risc i patologies
laborals que afecten les dones.
3. Així mateix, les administracions públiques han de
desenvolupar i fomentar la informació sobre trastorns
alimentaris i l’establiment de programes integrals educació
sexual -destinats especialment a l’adolescència- que promoguin
l’assumpció de pràctiques sexuals responsables.
4. Queda garantit el respecte als drets fonamentals de les dones
per sobre de qualsevol condició cultural, religiosa o sexual, per
tal d’impedir que es duguin a terme pràctiques que atemptin
contra la integritat de nines i dones.

2. En els concerts que subscriguin amb entitats privades per
prestar assistència sanitària i serveis socials s’han de recollir
expressament les obligacions de comunicació i denúncia
contingudes en aquest article, i també s’ha de consignar com a
causa de resolució dels concerts l’incompliment greu o reiterat
d’aquestes obligacions.
Capítol VIII
Lleure i esport

Article 47
Obligacions dels centres escolars
1. Les persones responsables dels centres escolars, els consells
escolars i el personal educatiu estan obligats a comunicar a
l’administració competent els fets que puguin suposar
l’existència de situacions de violència o risc de violència contra
les alumnes. Especialment estan obligats a assabentar
l’Administració de la comunitat autònoma mitjançant l’Institut
Balear de la Dona dels fets i de les circumstàncies que permetin
presumir l’existència de maltractaments, i amb el coneixement
previ de la víctima.
2. En els concerts educatius amb titulars de centres privats s’han
d’explicar, a més de les obligacions descrites en la normativa
bàsica de concerts, les obligacions de comunicació, denúncia i
colAlaboració contingudes en aquest article, l’incompliment greu
o reiterat de les quals pot ser objecte de resolució dels concerts.
Article 48
Reeducació de les persones agressores
En l’àmbit de les seves competències respectives, les
administracions públiques de les Illes Balears han d’establir les
mesures dirigides a reeducar les persones agressores, tot
oferint-los assistència i tractament específics com a manera de
prevenir noves conductes violentes.

Article 50
Igualtat en l’accés al lleure i a l’esport
1. En l’àmbit de les seves competències, les administracions
públiques de les Illes Balears han de garantir a les nines i les
dones l’accés a una pràctica esportiva no sexista.
2. Igualment, han de fomentar i facilitar l’accés a les activitats
de lleure per a les dones que els permetin de gaudir d’activitats
extradomèstiques i extralaborals.
TÍTOL III
IGUALTAT, PARTICIPACIÓ SOCIAL I POLÍTICA
Article 51
Participació social
Els poders públics han de promoure la participació de les
dones en els moviments associatius i donar-hi suport, i afavorir
la creació de xarxes d’associacions de dones.
Article 52
Representació equilibrada d’homes i dones
1. El Parlament de les Illes Balears i els altres òrgans estatutaris
han de procurar que hi hagi una presència equilibrada de dones
i homes en el nomenament o en la designació de persones per
constituir o formar part d’òrgans o institucions.
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2. Pel que fa a les candidatures electorals, cal cenyir-se al que
disposa la Llei electoral de les Illes Balears.

norma o text administratiu respecti les normes relatives a la
utilització d’un llenguatge no sexista.

Article 53
Espais electorals

Article 59
Garanties d’exercir els drets de conciliació

Les administracions públiques han de fomentar el debat
electoral sobre les qüestions de perspectiva de gènere,
mitjançant l’increment del 10% del temps gratuït de propaganda
electoral en cada mitjà de comunicació de titularitat pública i en
els diferents àmbits de programació que aquells tinguin,
concedit a les diferents candidatures que concorrin a les
eleccions autonòmiques, sempre que el destinin íntegrament a
l’explicació del seu programa sobre aquestes qüestions. La Junta
Electoral de les Illes Balears ha de distribuir l’increment de
temps gratuït d’acord amb els criteris establerts en la Llei
electoral de les Illes Balears.

Les administracions públiques de les Illes Balears han de
garantir que el personal al seu servei exerceixi els drets de
conciliació reconeguts en la normativa aplicable. Amb aquesta
finalitat, s’han de dur a terme campanyes de conscienciació que
tendeixin a la valoració positiva del personal al seu servei que
exerceixi aquests drets de conciliació.

Article 54
Subvencions electorals
Les subvencions electorals de la comunitat autònoma
reconegudes per la llei s’han d’incrementar en un 10% per als
escons obtinguts per dones. Aquest mateix percentatge s’ha
d’aplicar en la subvenció per a cada un dels vots aconseguits per
les candidatures amb representació equilibrada de dones i
homes. Aquestes previsions han de respectar el règim general
que determina la Llei electoral de les Illes Balears.

TÍTOL IV
IGUALTAT I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Article 55
Foment de la composició equilibrada del personal
Les administracions públiques de les Illes Balears han de
fomentar la composició equilibrada entre els sexes del personal
al seu servei mitjançant les mesures contingudes en aquest títol,
les que estableixi la legislació sobre funció pública i les que
acordin els convenis colAlectius.
Article 56
Igualtat en l’accés i en la promoció interna
Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’establir plans plurianuals de formació amb la finalitat de
promoure -dins el respecte als principis de mèrit i capacitatl’accés de les dones als llocs de feina i la promoció interna en
la funció pública.
Article 57
L’assetjament sexual i moral
En l’àmbit de les seves competències respectives, les
administracions públiques han d’incorporar i aplicar en les
relacions el codi de conducta contra l’assetjament sexual i moral
d’acord amb la legislació vigent en la matèria.
Article 58
Llenguatge no sexista als textos administratius
Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’establir els mitjans necessaris perquè la redacció de qualsevol

Article 60
Composició equilibrada dels tribunals examinadors
Quan les administracions públiques de les Illes Balears
designin membres de tribunals de proves selectives d’accés a
l’ocupació pública, han de procurar la presència equilibrada
entre dones i homes.
Article 61
Actuacions especials en casos d’infrarepresentació
1. Quan en un cos, una escala, un grup o una categoria de les
administracions públiques de les Illes Balears es verifiqui la
infrarepresentació del sexe femení en l’oferta d’ocupació
pública, s’ha d’establir que, si concorren mèrits iguals entre dos
candidats o més s’han de seleccionar les dones, llevat que hi
hagi motius no discriminatoris per preferir l’home una vegada
considerades objectivament totes les circumstàncies concurrents
en els candidats d’ambdós sexes.
2. Hi ha infrarepresentació quan al cos, a l’escala, al grup o a la
categoria hi hagi una diferència percentual d’almenys vint punts
entre el nombre de dones i el nombre d’homes.
Article 62
Garanties de l’efectivitat de la igualtat retributiva
Les administracions públiques de les Illes Balears han de
garantir la igualtat de retribucions salarials i extrasalarials entre
dones i homes en l’àmbit de l’ocupació pública per satisfer el
principi de «mateixa retribució per feina del mateix valor».
Article 63
Pla de formació del personal de l’Administració en la
igualtat d’oportunitats
Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’incloure en els plans de formació continuada del seu personal
continguts relatius a la igualtat d’oportunitats a fi de difondre de
manera sistemàtica els instruments i la normativa sobre la
igualtat, per afavorir la sensibilització en aquesta matèria.
Article 64
Mesures de protecció contra la violència de gènere
Els poders públics, dins l’àmbit de les seves competències,
han de garantir a les dones víctimes de violència de gènere en
l’exercici, entre d’altres, del dret a la reducció o reordenació del
seu temps de feina, a la mobilitat geogràfica i a l’excedència, en
els termes que es determinin dins la legislació específica en
aquesta matèria.
Article 65
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Foment de la igualtat en l’àmbit de la contractació
administrativa
1. Els òrgans de contractació de l’Administració de la comunitat
autònoma han d’indicar en els plecs de clàusules administratives
particulars la preferència en l’adjudicació dels contractes per les
proposicions que presentin les empreses que comptin amb un
pla d’igualtat que ha d’haver visat prèviament l’Institut Balear
de la Dona o un òrgan equivalent d’altres administracions
públiques, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus
termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius que serveixin de base per a l’adjudicació.
2. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, l’òrgan de
contractació pot incloure en els plecs l’obligació de la persona
titular del contracte d’aplicar mesures destinades a promoure la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones a l’hora de fer la
prestació. Aquestes mesures s’ha d’incloure en l’anunci de
licitació.
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2. Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, l’obligació
establerta per a les empreses o organitzacions participades
majoritàriament amb capital públic relativa a l’elaboració de
plans d’igualtat s’ha de complir en el termini màxim de quatre
anys.
Disposició final tercera
Aquesta llei entrarà en vigor als vint dies d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 13 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
El president:
Jaume Matas i Palou.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
TÍTOL V
INSTITUCIÓ DE PROTECCIÓ DE LA IGUALTAT
ENTRE DONES I HOMES

Ordre de Publicació

Article 66
La Sindicatura de Greuges

RGE núm. 292/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informes sobre edificacions en zones protegides. (Mesa d'1 de
febrer del 2006).

La Sindicatura de Greuges, en la manera i en les condicions
establertes per la normativa reguladora, ha de vetllar
especialment pel compliment per part de les administracions
públiques de les previsions establertes en aquesta llei.

RGE núm. 293/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions concedides a funcionaris. (Mesa d'1 de febrer
del 2006).

Disposició transitòria única

RGE núm. 294/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular de Mallorca. (Mesa d'1 de febrer del 2006).

Mentre no s’hagin posat en marxa els organismes i les
mesures previstes a la llei, l’Institut Balear de la Dona ha de
vetllar pel compliment del que disposa aquesta llei, a la vegada
que s’han de mantenir els plans i les mesures d’igualtat
existents, que s’han d’adaptar, en tant que sigui possible, al que
preceptua aquesta llei.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
a aquesta que s’oposin al que s’hi estableix.
Disposició final primera
S’autoritza el Govern de les Illes Balears i les conselleries
competents per raó de la matèria per dictar les disposicions que
siguin necessàries per desplegar i aplicar aquesta llei.
Disposició final segona
1. En el termini d’un any, comptador des que entri en vigor
aquesta llei, els òrgans competents de l’Administració pública
han de promoure les modificacions necessàries per al
compliment del que disposa aquesta llei.

RGE núm. 295/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (I). (Mesa d'1 de febrer del 2006).
RGE núm. 296/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
sociosanitari (II). (Mesa d'1 de febrer del 2006).
RGE núm. 297/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
d'encontre Es Carritxó (Felanitx). (Mesa d'1 de febrer del
2006).
RGE núm. 298/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
d'estades diürnes (I). (Mesa d'1 de febrer del 2006).
RGE núm. 299/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
d'estades diürnes (II). (Mesa d'1 de febrer del 2006).
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Palma, a 24 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

RGE núm. 300/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
dia i llar tutelada d'Es Migjorn Gran (Menorca). (Mesa d'1 de
febrer del 2006).
RGE núm. 301/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de
dia i llars tutelades. (Mesa d'1 de febrer del 2006).
RGE núm. 302/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
per a l'ajuda a la reinserció (I). (Mesa d'1 de febrer del 2006).
RGE núm. 303/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
per a l'ajuda a la reinserció (II). (Mesa d'1 de febrer del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines gratificacions extraordinàries als funcionaris ha
concedit el Govern de les Illes Balears durant l'any 2005?,
indicant quantitats concedides per conselleria i funcionaris que
se n'han beneficiat.

RGE núm. 304/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
per a l'ajuda a la reinserció (III). (Mesa d'1 de febrer del
2006).
RGE núm. 305/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
per a l'ajuda a la reinserció (IV). (Mesa d'1 de febrer del
2006).

Palma, a 24 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

RGE núm. 306/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
per a l'ajuda a la reinserció (V). (Mesa d'1 de febrer del 2006).
RGE núm. 307/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fundació
per a l'ajuda a la reinserció (VI). (Mesa d'1 de febrer del
2006).
RGE núm. 373/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a avals concedits per l'IDI. (Mesa d'1 de febrer del
2006).
RGE núm. 374/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a la presència del català a la TDT. (Mesa d'1 de febrer
del 2006).
Palma, a 1 de febrer 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dia 31 de gener del 2006 finalitza el conveni de
colAlaboració entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i
el Consell Insular de Mallorca amb l'objectiu de crear i
concertar noves places de centres de dia i residencials per a
persones amb discapacitat.
Pensa el Govern de les Illes Balears, amb conformitat del
Consell Insular de Mallorca i del Govern de les Illes Balears per
escrit prorrogar l'esmentat conveni entre ambdues institucions
per al 2006?
En cas afirmatiu, quines quantitats econòmiques es
concerten? Quins anys?
Si n'és el cas, adjuntar còpia del nou conveni i còpia dels
pagaments plurianuals fets al Consell Insular de Mallorca els
anys 2005 i 2006.
Palma, a 25 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'informes ha elaborat la Conselleria de Medi
Ambient referents a habitatges i/o edificacions en zones
protegides, ANEI o ARIP, durant el darrer trimestre (octubrenovembre-desembre) del 2005 i durant el mes de gener del 2006
als municipis de Campos, Santanyí i/o Ses Salines?
Qui han estat els solAlicitants?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els resultats de la posada en marxa del Pla pilot de
l'avantprojecte del Pla sociosanitari anunciat el 19 de juliol del
2005?
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Aina Salom i Soler.

Palma, a 25 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quins motius el Govern de les Illes Balears no ha lliurat
al Grup Parlamentari Socialista l'avantprojecte del Pla
sociosanitari demanat en diverses ocasions?
Palma, a 25 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A dia d'avui, com estan les execucions de la reforma i
ampliació de la segona planta d'un edifici municipal per canviar
el seu ús com a centre de dia per a la tercera edat de Son
Servera?
Quants d'anys pagarà interessos l'Ajuntament i quina
quantitat íntegra suposa per a ell?
Palma, a 25 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Després de signar el 22 de juny del 2005 el conveni entre la
Conselleria de Presidència i Esports i l'Ajuntament de Felanitx,
quan s'iniciaren les obres? Com es troben en aquest moment?
Quan estaran acabades?
Quins interessos pagarà l'Ajuntament de Felanitx per la
construcció del centre d'encontre Es Carritxó? Quants d'anys
estarà endeutat l'Ajuntament de Felanitx? Quantes anualitats ha
lliurat el Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria
de Presidència i Esports, a l'Ajuntament de Felanitx?
Palma, a 25 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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.
Quantes anualitats ha lliurat el Govern de les Illes Balears,
mitjançant la Conselleria de Presidència i Esports, a
l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran per a la realització del projecte
de construcció de centre de dia i llar tutelada?
Palma, a 25 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A dia d'avui, com estan les execucions de les construccions
dels centres d'estades diürnes d'Algaida, Artà, Campanet, Lloret
de Vista Alegre, Llucmajor, Manacor (Porto Cristo), Mancor de
la Vall (adaptació del local), Marratxí, Ferreries, Es Migjorn
Gran, Pollença, Sa Pobla, Petra, Sant Joan, Santa Margalida i
Capdepera?
Quants d'anys pagarà interessos cada ajuntament i quina
quantitat íntegra suposa per a cada un?
Palma, a 25 de gener del 2006.
La diputada:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes anualitats ha lliurat el Govern de les Illes Balears,
mitjançant la Conselleria de Presidència i Esports, als
ajuntaments d'Algaida, Artà, Campanet, Lloret de Vista Alegre,
Llucmajor, Manacor (Porto Cristo), Mancor de la Vall
(adaptació del local), Marratxí, Ferreries, Es Migjorn Gran,
Pollença, Sa Pobla, Petra, Sant Joan, Santa Margalida i
Capdepera, per a la construcció de centres de dia i llars
tutelades?
Palma, a 25 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.
Quines activitats ha promogut la Fundació per a l'ajuda a la
reinserció? Enumerar-les una per una.
Palma, a 25 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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.
Quines són les ajudes econòmiques, de persones o entitats
privades, que ha rebut la Fundació per a l'ajuda a la reinserció?
Enumerar-les una per una.
Palma, a 25 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quins programes institucionals o no institucionals,
públics o privats, ha participat la Fundació per a l'ajuda a la
reinserció durant els anys 2004 i 2005? Detallar-los un per un.
Palma, a 25 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les ajudes econòmiques, d'entitats públiques, que
ha rebut la Fundació per a l'ajuda a la reinserció? Enumerar-les
una per una.
Palma, a 25 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qui és el president del patronat de la Fundació per a l'ajuda
a la reinserció? I el secretari?
Quines són les seves responsabilitats, a més d'apoderats del
patronat i les responsabilitats pròpies del seu càrrec?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'avals s'han concedit per l'IDI al llarg d'aquesta
legislatura? Demanam que s'especifiqui el nom i la quantia de
l'aval.

Palma, a 25 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 26 de gener del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les funcions de la directora gerent de la Fundació
per a l'ajuda a la reinserció? Enumerar-les una per una.
Palma, a 25 de gener del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Tenint en compte que s'ha posat en funcionament la TDT i
considerant que ja es reben uns 20 canals que emeten
íntegrament en castellà, quines mesures pensa aplicar el Govern
per facilitar la recepció dels canals que emetin en llengua
catalana d'altres comunitats autònomes i així equilibrar la
presència de la nostra llengua a l'espai televisiu en TDT?
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Palma, a 26 de gener del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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a millores del finançament autonòmic. (Mesa d'1 de febrer del
2006).
RGE núm. 445/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a obres de soterrament de les vies del
tren. (Mesa d'1 de febrer del 2006).
Palma, a 1 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 426/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per tal de reduir el nombre d'interins als centres docents.
(Mesa d'1 de febrer del 2006).
RGE núm. 427/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament a les Illes Balears de la Llei estatal de
mesures sanitàries enfront del tabaquisme. (Mesa d'1 de febrer
del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines mesures pensa adoptar a curt termini la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal de reduir el nombre d'interins als
centres docents?

RGE núm. 428/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conseqüències per a Menorca de l'acord entre Air Berlin i la
Fundació Turisme de Menorca. (Mesa d'1 de febrer del 2006).
RGE núm. 429/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació del banc de sang a les Illes Balears. (Mesa d'1 de
febrer del 2006).
RGE núm. 430/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i
Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a noves mesures en relació amb l'abonament
guarderia. (Mesa d'1 de febrer del 2006).
RGE núm. 431/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a presència
d'esportistes d'elit a l'estand de les Illes Balears a FITUR.
(Mesa d'1 de febrer del 2006).
RGE núm. 433/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a manifestació d'estudiants davant el Consell d'Eivissa
i Formentera. (Mesa d'1 de febrer del 2006).

Palma, a 30 de gener del 2006.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com es desenvolupa a les Illes Balears la Llei estatal de
mesures sanitàries enfront del tabaquisme?
Palma, a 30 de gener del 2006.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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

RGE núm. 437/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures enfront de la situació del colAlegi públic de Santa
Isabel. (Mesa d'1 de febrer del 2006).

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

RGE núm. 438/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguretat
de les persones sobre l'interès polític. (Mesa d'1 de febrer del
2006).

Quines conseqüències creu el conseller de Turisme que pot
tenir per a Menorca l'acord entre la companyia Air Berlin i la
Fundació Turisme de Menorca?
Palma, a 30 de gener del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

RGE núm. 439/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reforma de l'Estatut. (Mesa d'1 de febrer del 2006).
RGE núm. 440/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
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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 oral davant Ple.
En quina situació es troba la donació de sang a les Illes
Balears?
Palma, a 30 de gener del 2006.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Quines mesures ha adoptat o té previst adoptar la
Conselleria d'Educació per certificar la solidesa de l'edifici o el
trasllat de l'alumnat del colAlegi pública de Santa Isabel de
Palma?
Palma, a 1 de febrer del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té previst la Conselleria de Presidència i Esports alguna
nova mesura en relació amb l'abonament guarderia?
Palma, a 30 de gener del 2006.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
No considera la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports que la seguretat de les persones s'ha de prioritzar
sobre l'interès polític d'inaugurar obres abans de les pròximes
eleccions?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 1 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

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

Quin objectiu es persegueix amb la presència d'esportistes
d'elit a l'estand de les Illes Balears a la Fira internacional de
turisme de Madrid (FITUR) celebrada recentment?
Palma, a 31 de gener del 2006.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Impulsarà el president del Govern de les Illes Balears una
reforma ambiciosa de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 1 de febrer del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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

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

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Educació
i Cultura en relació amb la manifestació d'estudiants davant el
Consell d'Eivissa i Formentera dia 25 de gener?
Palma, a 1 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina posició mantindrà el Govern de les Illes Balears
entorn de les millores de finançament autonòmic per a les Illes
Balears?
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Palma, a 1 de febrer del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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 Ple.
Pensa el Govern avaluar i exigir responsabilitats dels
possibles danys al CP Santa Isabel i a tots els edificis de la zona
afectada per les obres de soterrament de les vies del tren?
Palma, a 1 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 362/06, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a la seguretat vial i la
responsabilitat de la indústria automobilística, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial (Mesa d'1 de febrer del 2006).
RGE núm. 363/06, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a mesures per palAliar la
discriminació d'immigrants extracomunitaris a les Illes
Balears, amb qualificació de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials (Mesa d'1 de febrer del 2006).
RGE núm. 364/06, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a situació actual de la medicina
alternativa a Balears, amb qualificació de tramitació davant la
Comissió no permanent de Salut (Mesa d'1 de febrer del 2006).
Palma, a 1 de febrer 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 d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Ordenació Territorial.
Les xifres d'accidents de trànsit mortals corresponents a
l'any 2005 han suposat una reducció respecte de les xifres de
l'any 2004, tant per al conjunt d'Espanya com per a les Illes
Balears. Es tracta d'una reducció, a més, que segueix una línia
de descens continuada durant els últims anys.
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Aquesta dada ha de ser valorada de manera positiva.
Tanmateix cap triomfalisme és possible quan parlam d'una
realitat que continua essent un drama social de proporcions
inacceptables. Hi ha, a més, un ample marge per continuar
actuant: molts d'especialistes en seguretat vial d'Europa adopten
l'anomenada zero vision, és a dir, la perspectiva d'arribar a un
nombre d'accidents mortals molt proper a zero. El Parlament
Europeu, per la seva banda, va aprovar l'any 2005 un informe
que marca les línies d'actuació per arribar a una reducció de les
víctimes mortals de la carretera en el període 2006-2010.
Les mesures preses fins ara per part de l'Administració han
incidit sobre el conductor: campanyes de sensibilització,
normativa més restrictiva, enduriment de les sancions, augment
del control... Són mesures, sense dubte, que han incidit en el
descens de víctimes mortals i que poden ser encara
intensificades.
La indústria automobilística també ha d'adoptar la part de
responsabilitat que li correspon. L'informe del Parlament
Europeu esmentat indica que els models d'automòbils han
guanyat en seguretat. Les administracions públiques, però,
poden fer actuacions que afecten la indústria automobilística i
que significarien més avanços en la seguretat vial.
A Espanya, la Direcció General de Trànsit posseeix però no
fa públiques les estadístiques sobre quines marques i models
estan més implicats en accidents mortals, i addueix que es tracta
d'una informació irrellevant. Tanmateix, fer públiques aquestes
estadístiques suposaria fer efectiu el dret a la informació dels
usuaris i suposaria per a la indústria un incentiu per millorar la
seguretat dels seus models.
Cal, d'altra banda, avançar en la introducció als models de
sèrie dels dispositius de control de la velocitat. Alguns d'aquests
dispositius (com el que avisa el conductor que ha ultrapassat
una velocitat determinada) ja resulten prou assequibles per ser
incorporats de manera obligatòria. D'altres, com els anomenats
"sistemes intelAligents de control de la velocitat", resulten encara
molt cars, si bé tenen una major efectivitat potencial. En aquests
casos l'Administració podria fomentar-los amb incentius fiscals
i amb inversió pública en investigació.
Finalment podem fer referència a la publicitat d'automòbils
que incita a la conducció temerària, amb velocitat excessiva o
en situacions de risc. L'article 52 de la Llei de seguretat vial
sotmet la publicitat d'automòbils a règim d'autorització
administrativa prèvia i prohibeix aquesta mena de publicitat. El
fet és, però (i sobretot pel que fa a espots de televisió), que
continua havent-hi publicitat amb una possible incidència
negativa sobre el comportament dels conductors.
Per tots aquests motius, el Grup d'Esquerra Unida i Els
Verds presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè la Direcció General de Trànsit faci públiques les
estadístiques sobre la relació entre accidents mortals i les
marques i els models de vehicles.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
prendre mesures per avançar en la instalAlació de dispositius
controladors de la velocitat en els automòbils de sèrie.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
vetllar pel compliment efectiu de l'article de la Llei de seguretat
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vial que prohibeix la publicitat de vehicles que incita a la
conducció temerària, a velocitat excessiva o en situacions de
risc.
Palma, a 23 de gener del 2006.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials.
A l'informe del Defensor del Poble corresponent a l'any
2004 s'analitza l'existència de casos de discriminació
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 precedent molt
important.
En tot cas consideram 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 a 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 trobam amb els casos de ciutadans/es
extracomunitaris que, essent residents a les Illes, no poden
beneficiar-se dels descomptes sobre bitllets aeris i marítims,
dels quals sí es beneficien els estrangers comunitaris. Aquesta
qüestió depèn del Ministeri de Foment, que justifica aquesta
situació amb el Reial Decret 178/2003, 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% procedeix de països extracomunitaris.
Consideram 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. Suposam que aquesta serà feina prioritària de la
recentment creada Conselleria d'Immigració i Cooperació.
Ateses totes aquestes raons presentam la següent proposició
no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a impulsar les modificacions legislatives oportunes perquè els
ciutadans extracomunitaris residents a les Illes Balears es
beneficiïn dels descomptes del transport aeri i marítim.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a regular 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 a reservar partides pressupostàries per a l'any vinent per
tal d'evitar la discriminació d'una bona part de la ciutadania
resident a les nostres illes i que pugui accedir a les ajudes,
beques i descomptes 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.
Palma, a 11 de gener del 2006.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió no Permanent de Salut.
El progressiu interès que existeix a Balears per la medicina
alternativa, com són les tècniques terapèutiques d'homeopatia,
acupuntura o naturopatia, exigeix cercar idèntiques garanties a
les exigibles per a altres tècniques que podem enquadrar a
l'àmbit de la medicina oficial.
El Congrés dels Diputats ja va aprovar una proposició no de
llei en què instava el Govern d'Espanya a regular les condicions
de l'exercici i l'aplicació de les tècniques d'acupuntura i
homeopatia, així com a l'establiment d'un marc per al seu
aprenentatge i ensenyament.
Així mateix la Unió Europea, mitjançant el seu parlament,
ha fet repetides referències a la necessitat de regular les
medicines no convencionals, i el document Estratègia de
l'Organització Mundial de la Salut sobre medicina tradicional
o alternativa 2002-2005 assenyala entre els seus objectius
l'increment de l'accessibilitat a les medicines alternatives de la
ciutadania i la seva integració als sistemes de salut.
És per això que el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar un
informe sobre la situació actual de la medicina alternativa a la
comunitat autònoma.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre
mesures legislatives, assistencials i administratives que facilitin
l'accés a una medicina alternativa pública i de qualitat en
consonància amb les decisions del Congrés dels Diputats i les
recomanacions fetes pel Parlament de la Unió Europea i
l'Organització Mundial de la Salut.
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Ordre de Publicació
D)
A la pregunta RGE núm. 2760/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a donacions de sang
d'anys anteriors. (BOPIB núm. 81 de 8 d'abril del 2005).
Any 2000: 2.811 extraccions
Any 2001: 2.963 extraccions
Any 2002: 3.259 extraccions
Any 2003: 3.680 extraccions.

Palma, a 23 de gener del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

No consten les previsions dels anys 2000, 2001, 2002 i
2003.
Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 3355/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a concurs
d'adjudicació d'obres del nou hospital de referència. (BOPIB
núm. 43 de 28 de maig del 2004).
La licitació del concurs "Contracte de concessió d'obra
pública per a la construcció, conservació i explotació del nou
hospital universitari Son Dureta" s'ha publicat al DOUE núm
5205/2005 amb data 28 d'octubre del 2005.
Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 2758/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a donacions de sang.
(BOPIB núm. 81 de 8 d'abril del 2005).
Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 3221/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a equiparació a la
mitjana estatal en llits hospitalaris. (BOPIB núm. 83 de 22
d'abril del 2005).
Els resultats pel que fa al nombre de llits per cada 1.000
habitants per al territori nacional és de 2,46, mentre que el
corresponent a la comunitat autònoma de les Illes Balears és de
2,47, a partir de les dades disponibles a nivell nacional més
actualitzades (Catálogo Nacional de Hospitales 2004 y Padrón
de habitantes 2004).
En relació al contingut de la resta de la pregunta, en la qual
es fa referència a "la possibilitat d'equiparar-nos a la mitjana
nacional quant a la nostra dotació de llits per habitant amb la
posada en funcionament dels hospitals d'Inca i Son Dureta", cal
dir que resulta impossible realitzar una extrapolació numèrica
realista de les dades necessàries per al seu càlcul de la ràtio
proposta entre el 2005 i el 2010, donada la dificultat de realitzar
projeccions de població encertades en el seu entorn actual, així
com d'extrapolar l'increment de llits hospitalaris futur en altres
comunitats autònomes.
Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 2759/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a bosses de
concentrat d'hematies. (BOPIB núm. 81 de 8 d'abril del 2005).

Ordre de Publicació
F)

És ben sabut que no es pot fer estadística amb un període de
30 dies perquè la demanda es va traslladant dia a dia arrossegant
les bosses no remeses.
S'adjunta el grau de compliment, que ha estat el mateix que
en anys anteriors.
Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

A la pregunta derivada de la interpelAlació RGE núm.
5976/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, relativa a política general per a la depuració de
responsabilitats del Govern de les Illes Balears com a
conseqüència de sentències judicials. (BOPIB núm. 100 de 9 de
setembre del 2005).
El Govern es mostra i es mostrarà sempre respectuós amb
les decisions judicials.
Palma, 19 de gener del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació

Santa Eulàlia entre el 23 de maig i el 3 de juny del 2005 foren
7.

G)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6201/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a delegació
del Govern per a la cooperació del desenvolupament. (BOPIB
núm. 100 de 9 de setembre del 2005).

Marratxí, 7 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
La Direcció General de Cooperació de la Conselleria
d'Immigració i Cooperació manifesta que la creació d'una
delegació del Govern per a la cooperació forma part de les
atribucions del Govern de les Illes Balears, les quals es
fonamenten en:

J)

- L'article 8.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic
de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
que estableix que l'estructura bàsica de cada conselleria s'ha
d'aprovar per decret del Govern de les Illes Balears.

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, les persones designades per fer el curs
de formació per a la redacció del Pla de salvament de platges de
Menorca foren dues, i que per tal d'evitar majors costos amb
desplaçaments de professors, aquestes persones feren el curs a
la localitat d'Inca.

- L'article 10 del Decret 1/2004, de 2 de gener, del president de
les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la
Conselleria de Presidència i Esports, determinava com a
competències d'aquesta, mitjançant la Direcció General de
Cooperació, les funcions relatives a la cooperació social i a les
relacions de solidaritat amb altres pobles.
Actualment aquesta competència ha estat assumida per la
Conselleria d'Immigració i Cooperació.

A la pregunta RGE núm. 6310/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a redacció
del Pla de salvament de platges (III). (BOPIB núm. 100 de 9 de
setembre del 2005).

Marratxí, 7 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
K)

- D'acord amb l'article 19.12, forma part de les atribucions del
Consell de Govern el nomenament d'alts càrrecs de
l'administració de la comunitat autònoma.
Palma, 10 de gener del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 6308/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a redacció
del Pla de salvament de platges (I). (BOPIB núm. 100 de 9 de
setembre del 2005).
D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública les persones que realitzaren el curs de
formació per a la redacció del Pla de salvament de platges a
Santa Eulàlia entre el 16 i el 26 de maig del 2005 foren 16.
Marratxí, 7 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 6309/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a redacció
del Pla de salvament de platges (II). (BOPIB núm. 100 de 9 de
setembre del 2005).
D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública les persones que realitzaren el curs de
formació per a la redacció del Pla de salvament de platges a

A les preguntes RGE núm. 6311/05 i 6312/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives
a relació dels policies locals que cobren dels seus ajuntaments
i a data d'incorporació dels policies locals que cobren dels
seus ajuntaments, respectivament. (BOPIB núm. 100 de 9 de
setembre del 2005).
D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
de Funció Pública, la relació nominal per ajuntaments de
policies locals que, treballant a la Conselleria d'Interior, cobren
dels seus respectius ajuntaments, així com la seva data
d'incorporació, és la següent:
Ajuntament de Palma
Ramon Mulet Pacis (octubre 2004)
Gabriel Moragues Blanco (octubre 2004)
Carlos Sobrino Luengo (febrer 2005)
Tomás García Lorente (febrer 2005)
Ajuntament d'Inca
Onofre Estrany Mas (novembre 2004)
Ajuntament de Calvià
José Antonio Navarro Muñoz (octubre 2004)
Llúcia Pons Calle (novembre 2004)
Ajuntament de Manacor
Miquel Febrer Mirón (novembre 2004)
Ajuntament de Ciutadella
Víctor Manuel Chacopino Ramos (novembre 2004)
Marratxí, 7 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.
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S'han impartit els següents cursos:

L)
A la pregunta RGE núm. 6313/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a ocupació
d'aules als cursos de formació de policies locals. (BOPIB núm.
100 de 9 de setembre del 2005).

- Formació d'àrbitres de consum.
- Atenció al ciutadà.
- Access inicial.
- Règim jurídic de les subvencions públiques.

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, la major ocupació per aula als cursos
de formació de la 32a promoció de policies locals ha estat de 44
alumnes a Manacor.

Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Marratxí, 7 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 6940/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a informe CRE
de Sa Nostra. (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del 2005).

Ordre de Publicació
M)
A la pregunta RGE núm. 6383/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a modificats de
l'Hospital General de Menorca. (BOPIB núm. 101 de 16 de
setembre del 2005).
El modificat núm. 1 es va contractar a l'empresa OHL SA
per un import de 132.408,14 euros. Aquesta modificació preveia
el desviament i el soterrament de la línia elèctrica de baixa
tensió.
- La contractació del modificat núm. 2 es va adjudicar a
l'empresa OHL SA per un import de 822.894,59 euros. El
concepte era la modificació de les àrees del bloc quirúrgic, la
unitat de psiquiatria i les consultes externes del projecte
original.

El Govern de les Illes Balears no té competències en matèria
d'ordenació territorial en el que afecta els plans territorials
insulars, que són els que estableixen les possibilitats de
creixement de nous sòls urbans urbanitzables. Independentment,
la competència dels planejaments generals de cada municipi
correspon als ajuntaments.
Dins el marc de les competències pròpies del Govern, a la
futura llei del sòl s'estableixen mesures de reserva obligatòria de
sòls per a habitatges de protecció oficial, en el mateix temps
aquest text legal mitjançant les tècniques de les transferències
d'aprofitaments urbanístics es propiciaran sistemes per baixar el
preu del sòl i en conseqüència el preu de l'habitatge en la
comunitat autònoma.
Palma, 2 de gener del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

- El modificat núm. 3 en aquests moments està en
tramitació. El pressupost addicional dels canvis introduïts en el
projecte és de 2.448.214,24 euros. Els motius per a la
contractació d'aquest modificat núm. 3 es deuen bàsicament a la
nova legislació apareguda després de la data de redacció del
projecte i, entre d'altres, inclou els següents elements:

Ordre de Publicació
P)

a) Redisseny de la producció d'aigua calenta sanitària per tal de
complir el RD 865/2003, de prevenció i control de la
legionelAlosi.
b) Incorporació d'humitejadors autònoms de vapor en les unitats
de tractament d'aire en quiròfans.
c) Adaptació de tota la instalAlació elèctrica al nou REBT
(reglament electrònic de baixa tensió), vigent des del setembre
del 2003.

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7044/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a telèfons
mòbils d'Interior. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

Totes les qüestions relatives a la gestió de la telefonia mòbil
dependent del Govern de les Illes Balears és competència de la
Direcció General de Tecnologia i Comunicacions de la
Conselleria d'Economia i Hisenda.
Marratxí, 9 de gener del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
N)
A la pregunta RGE núm. 6775/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a formació
permanent del personal que exerceix funcions d'informació i
orientació als consumidors (II). (BOPIB núm. 103 de 30 de
setembre del 2005).

Q)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7045/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a viatges a
Madrid de la directora general de Funció Pública.. (BOPIB
núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
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El motiu de cadascun dels viatges i/o desplaçaments oficials
de la directora general de Funció Pública a qualsevol altre indret
de l'Estat respon al desenvolupament de les funcions i
competències que li són pròpies.
Marratxí, 9 de gener del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 7061/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a infraccions
de joc al municipi de Santanyí. (BOPIB núm. 106 de 21
d'octubre del 2005).
D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Interior no és cert que no s'hagi iniciat cap expedient
per infracció en matèria de joc al terme municipal de Santanyí.

Ordre de Publicació
Marratxí, 12 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

R)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7046/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a infraccions de
joc. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

Ordre de Publicació
Totes les qüestions relatives a la recaptació per raó de
qualsevol tipus d'infraccions, incloses les de joc, són
competència de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
Marratxí, 9 de gener del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

V)
A la pregunta RGE núm. 7065/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a viatges a
Madrid de la directora general de Funció Pública. (BOPIB
núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
Tots els desplaçaments necessaris en funció de les seves
competències com a directora general de Funció Pública.

Ordre de Publicació

Marratxí, 12 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

S)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7047/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a color dels
cotxes de la Policia Local. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre
del 2005).
La Conselleria d'Interior no disposa a dia d'avui de la
informació solAlicitada.
No obstant això, a la disposició transitòria de l'ordre del
conseller d'Interior de dia 11 de gener del 2005, per la qual es
regulen les condicions d'uniformitat de les policies locals de les
Illes Balears, s'estableix el termini que tenen les corporacions
locals per a l'adaptació de l'esmentada ordre.

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm. 7066/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a formació
de la directora general de Funció Pública. (BOPIB núm. 106
de 21 d'octubre del 2005).
A la Conselleria d'Interior no consta cap pagament a favor
de la directora general de Funció Pública per a la realització de
titulacions i cursos. En qualsevol cas, les qüestions de tipus
acadèmic no entren dins l'àmbit de les competències del
conseller d'Interior.

Marratxí, 9 de gener del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Marratxí, 12 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

T)
A la pregunta RGE núm. 7048/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a servei 112
(I). (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
Les qüestions relatives a la tramitació de la querella que
aquest conseller d'Interior va interposar contra el gerent de
l'empresa concessionària del servei de l'112 corresponen al jutjat
d'instrucció on aquesta es formulà i, en tot cas, d'acord amb la
legislació penal vigent la seva retirada o no forma part de
l'àmbit i dels drets personals del denunciant.
Marratxí, 12 de desembre del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Y)
A la pregunta RGE núm. 7345/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a pacients TNP.
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
La naturalesa dels pacients temporalment no programables
(TNP) es determina en el Reial Decret 605/2003, de 23 de maig,
pel qual s'estableixen mesures per al tractament homogeni de la
informació sobre les llistes d'espera en el Sistema Nacional de
Salut i, més concretament, en l'annex II (sistema d'informació
sobre llistes d'espera quirúrgiques), en el qual es defineixen els
pacients transitòriament no programables com aquells pacients
pendents d'una intervenció quirúrgica la programa de la qual no
és possible en un moment donat per algun dels motius següents:
- Pacients en espera d'una intervenció per motius clínics que
contraindiquen o no aconsellen temporalment la intervenció.
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- Pacients en espera per solAlicitud d'ajornament de la
intervenció (motius personals/familiars).
Aquesta definició s'emmarca en un apartat en què s'exposen
les pautes per classificar la tipologia de pacients que hi pugui
haver, en un moment donat, en el registre de llista d'espera
quirúrgica, per diferenciar-los d'unes altres dues situacions
possibles:
- Pacients en espera estructural: són els que, en un moment
donat, estan pendents de ser intervinguts quirúrgicament i
l'espera dels quals és atribuïble a l'organització i als recursos
disponibles.
- Pacients en espera després d'haver rebutjat la proposta
d'intervenció en un centre alternatiu: són els pacients en espera
de ser intervinguts quirúrgicament l'espera dels quals és
atribuïble a la lliure elecció del ciutadà.
La relació entre llista d'espera (entesa com a registre de
pacients pendents d'una intervenció quirúrgica programada) i els
pacients temporalment no programables queda resolta, per tant,
en el mateix decret, el qual estableix que els pacients
transitòriament no programables són una de les tres situacions
possibles en què es pot trobar un pacient inscrit en aquest
registre.
Cal assenyalar, això no obstant, que aquesta relació es pot
veure afectada per l'ús incorrecte, sovint, del terme "llista
d'espera", ja que generalment es parla de llista d'espera
estructural (que és aquella que es pot atribuir a l'organització i
als recursos de què es disposa), que és la que realment es
gestiona en el dia a dia dels centres sanitaris i en les relacions
que periòdicament fan públiques les comunitats autònomes al
ministeri i als mitjans de comunicació.
Tal com determina el Reial Decret 605/2003, de 23 de maig,
pel qual s'estableixen mesures per al tractament homogeni de la
informació sobre les llistes d'espera en el Sistema Nacional de
Salut i, més concretament, l'annex II (sistema d'informació
sobre llistes d'espera quirúrgiques), els pacients transitòriament
no programables són aquells pendents d'una intervenció
quirúrgica la programació de la qual no és possible, en un
moment donat, per algun dels motius següents:
- Pacients en espera d'una intervenció per motius clínics que
contraindiquen o no aconsellen temporalment la intervenció.
- Pacients en espera per solAlicitud d'ajornament de la
intervenció (motius personals/familiars).
Aquesta definició és d'aplicació a tots els pacients de l'àmbit
del Sistema Nacional de Salut i, en aquest sentit, és la que
s'aplica a tots els hospitals de l'Ib-salut, inclòs l'Hospital de Can
Misses.
Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 7346/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a significat del grup
de pacients TNP. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
Tal com determina el Reial Decret 605/2003, de 23 de maig,
pel qual s'estableixen mesures per al tractament homogeni de la
informació sobre les llistes d'espera en el Sistema Nacional de
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Salut i, més concretament, l'annex II (sistema d'informació
sobre llistes d'espera quirúrgiques), els pacients transitòriament
no programables són aquells pendents d'una intervenció
quirúrgica la programació de la qual no és possible, en un
moment donat, per algun dels motius següents:
- Pacients en espera d'una intervenció per motius clínics que
contraindiquen o no aconsellen temporalment la intervenció.
- Pacients en espera per solAlicitud d'ajornament de la
intervenció (motius personals/familiars).
Aquesta definició és d'aplicació a tots els pacients de l'àmbit
del Sistema Nacional de Salut i, en aquest sentit, és la que
s'aplica a tots els hospitals de l'Ib-salut, inclòs l'Hospital de Can
Misses.
Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 7595/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a model
territorial per a les Illes Balears. (BOPIB núm. 108 de 28
d'octubre del 2005).
El model territorial de les Illes Balears ve establert a la Llei
de directrius d'ordenació territorial i de mesures tributàries, i
aquest model és el que el Govern du a terme amb els consells
insulars mitjançant el desenvolupament dels corresponents plans
territorials insulars i plans directors sectorials.
Palma, 2 de gener del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 7599/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a denúncia
presentada per un sindicat. (BOPIB núm. 108 de 28 d'octubre
del 2005).
Per tal de fomentar una gestió correcta del medicament, el
Servei de salut de les Illes Balears va dictar una instrucció amb
data 15 de juliol del 2005 perquè la dispensació a pacients
institucionalitzats en el Servei d'atenció residència comunitari
(SARC) dependents de GESMA es dugués a terme des del
Servei de farmàcia, seguint el procediment de dispensació
personalitzada en dosis unitàries, amb la periodicitat que
garantís la cobertura de necessitats dels pacients i una correcta
conservació i custòdia dels medicaments, evitant cúmuls
innecessaris.
A partir d'aquesta data la Gerència de GESMA va adoptar
les mesures necessàries per assegurar aquestes condicions de
dispensació de medicaments als pacients del SARC, amb data
de proveïment complet el 30 de setembre del 2005.
Un cop la Gerència ha garantit el proveïment complet de
medicaments a tota la xarxa SARC des del Servei de farmàcia,
els serveis centrals d'Ib-salut duen a terme un monitoratge
mensual de les TSI de la xarxa SARC amb la finalitat de
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detectar qualsevol possible emissió de receptes a aquests
pacients i evitar la duplicitat de canals de distribució.
Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral RGE núm.
7635/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, relativa a utilització de mitjans privats per
part del president del Govern de les Illes Balears (V). (BOPIB
núm. 108 de 28 d'octubre del 2005).
El Govern disposa dels mitjans necessaris per desenvolupar
la seva activitat i complir amb les seves funcions.
Palma, 19 de gener del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 7677/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a campanya
del Govern sobre la Hipoteca Jove. (BOPIB núm. 109 de 4 de
novembre del 2005).
L'anunci que apareix a els cartells informatius sobre la
Hipoteca Jove és una publicitat clara i precisa.
Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 7678/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a campanya
del Govern sobre la Hipoteca Jove (II). (BOPIB núm. 109 de
4 de novembre del 2005).
L'anunci que apareix a la televisió sobre la Hipoteca Jove és
una publicitat clara i precisa.
Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 7783/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a compra
d'habitatges per joves. (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del
2005).

El Govern és conscient de les dificultats dels joves per
accedir a l'adquisició d'habitatges, i per això fa feina en la
recerca de fórmules que permetin palAliar aquestes dificultats.
Amb la iniciativa Hipoteca Jove el Govern facilita la compra
d'un habitatge a més de 80.000 joves.
A més el Govern ha promogut la construcció dels següents
habitatges de protecció pública:
Promocions en obres
Es Viver
50
Lloseta
36
Capdepera
11
Capdepera
4
Capdepera
10
Capdepera
13
La Ribera
15
Sóller
11
Sa Pobla
18
Inca
77
Maó
25
Es Putxet
23
Es Castell
16
Port de Pollença
15
TOTAL
324
Promocions adjudicades obres
Víctor Pradera
36
Sa Pobla
4
Alcúdia
14
Fornalutx
20
TOTAL
74
Promocions en projecte
Lloseta
19
Calvià
90
Mancor
16
Ciutadella
20
Cala Rajada (hotel)
7
Campanet
4
Sant Antoni
15
Binissalem
9
Sa Calatrava
22
Alaior
6
Son Serra Perera
30
Coll d'en Rebassa
15
Coll d'en Rebassa
10
Es Mercadal
24
Sant Josep
16
Sa Pobla
10
Es Molinar
30
Artà
15
Es PilAlarí illeta 1
70
Es PilAlarí illeta 2
84
Es PilAlarí illeta 5
66
TOTAL
578
Habitatges lliurats aquesta legislatura
Moscari
13
Manuel Azaña
56
Sa Pobla
11
Petra
13
Deià
15
Ferreries
18
Ciutadella
20
Ciutadella
5
Es Viver
26
Lloseta
26
Carrer Fe (Palma)
29
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33
Formentera
37
Es Putxet
46
Son Gibert
70
Son Gibert
72
Valldemossa
8
Son Gibert
30
Es Mercadal
17
Lloseta
19
TOTAL
564
Habitatges en procés d'adjudicació
Son Rossinyol
38
Manacor
20
Binissalem
15
TOTAL
73
A més a més, amb el Decret 90/2005, de 29 de juliol, la
comunitat autònoma ha establert les següents ajudes per afavorir
l'accés a l'habitatge de lloguer i en compra:
- Ajudes a la compra d'habitatges existents:
Adquirent <3,5
IPREM 8.000 i/habitatge
Jove o família nombrosa
10.000 i/habitatge
- Ajudes a la rehabilitació d'edificis per a habitatges de lloguer:
20%
Límit 4.800 i/habitatge.
- Ajudes al promotor per a habitatge de protecció oficial
destinades a arrendament:
Superfície inferior a 70 m2
1.000 i/habitatge.
- Ajudes complementàries a la rehabilitació d'habitatges amb
destí arrendament:
Ajuda general: Límit 3.000 i/habitatge.
Si l'inquilí és jove o família nombrosa: 4.000 i/habitatge.
Mitjançant la Llei d'acompanyament als pressuposts del
2005 s'ha establert una sèrie d'avantatges fiscals per als joves de
les Illes Balears, per fer més fàcil el seu accés a l'habitatge:
IRPF
- Deducció autonòmica del 6,5% de les quantitats satisfetes
per l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual a les Illes
Balears, realitzada per joves amb residència a la comunitat
autònoma.
- Deducció autonòmica per arrendament de l'habitatge
habitual en el territori balears, realitzada per joves amb
residència a la comunitat autònoma.
Impost sobre transmissions patrimonials oneroses
- Bonificació del 57% de la quota en les transmissions
d'immobles que hagin de constituir l'habitatge habitual del
contribuent menor de 36 anys, és a dir, una rebaixa des d'un 7%
a un 3%.
Imposts actes jurídics documentats
- Tipus reduït del 0,5% quan es tracti d'escriptures
d'adquisició d'habitatges que hagin de constituir l'habitatge
habitual de persones d'edat inferior als 36 anys.
Palma, 2 de gener del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AG)
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A la pregunta RGE núm. 7790/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a oposicions a la
CAIB (II). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).
No.
Marratxí, 12 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 7791/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a oposicions a la
CAIB (III). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).
El Govern de les Illes Balears respecta la decisió de
qualsevol persona, física o jurídica, d'interposar recursos
contenciosos administratius contra les bases de la convocatòria
de l'oferta pública de llocs de treball. En tot cas correspon als
tribunals de justícia la resolució dels esmentats recursos.

Marratxí, 12 de desembre del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 7905/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a cartilles per metge
d'atenció primerenca. (BOPIB núm. 110 d'11 de novembre del
2005).
En l'actualitat els metges d'atenció primària de l'Ib-salut a
l'illa d'Eivissa no tenen assignades cartilles sanitàries, sinó
targetes individuals (TSI), essent la mitjana d'aquestes TSI de
1.982 en el mes d'octubre del 2005 en l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera.
Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 7906/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a suspensió de
teràpies rehabilitadores. (BOPIB núm. 110 d'11 de novembre
del 2005).
Les sessions de teràpies rehabilitadores que s'han suspès a
l'Hospital Can Misses com a conseqüència dels problemes de
transport dels pacients al llarg d'enguany han estat entre 60 i 70
sessions. Per valorar adequadament aquesta xifra s'ha de tenir en
compte que el nombre de sessions realitzades fins al mes de
setembre és de 60.846.
Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 7936/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 110 d'11 de novembre del 2005).

bases per a la convocatòria del concurs a convocar pel consorci
per a la selecció d'un soci, a fi de constituir una empresa
d'economia mixta per a la gestió de la remodelació urbana ARE
46-01 del Pla general d'ordenació urbana de Palma, situat al
Camp Rodó.

Centre de despesa
Primària Mallorca
Hospital de Son Dureta
Hospital de Manacor
Hospital de Son Llàtzer
Complex Hospitalari
Especialitzada Mallorca
Àrea de Mallorca

En data 6 de maig del 2005 la junta rectora del consorci va
aprovar les bases abans esmentades i, havent transcorregut el
termini d'exposició pública de les bases, va publicar-se el dia 6
de juny del 2005 l'anunci de convocatòria del concurs.

Import líquid octubre 05
10.665.991,52
903.917,30
263.915,73
493.379,80
30.999,62
1.700.009,82
12.366.001,34

Primària Menorca
Especialitzada Menorca
Àrea de Menorca

1.010.718,28
194.150,13
1.204.868,41

Primària Eivissa
1.085.818,56
Especialitzada Eivissa
Àrea d'Eivissa
1.320.053,33

234.234,77

Primària Ib-salut
12.762.528,37
Especialitzada Ib-salut
Total Ib-salut
14.890.923,08

2.128.394,71

Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AL)
A les preguntes RGE núm. 7940/05 i 7941/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí,
relatives a consorci Palma XXI Habitatge (I i II). (BOPIB núm.
110 d'11 de novembre del 2005).
En data 17 de març del 2005 es va formalitzar el conveni per
a la constitució del consorci Palma Habitatge entre l'Institut
Balear de l'Habitatge, l'Ajuntament de Palma i el Patronat
Municipal de l'Habitatge, l'objecte del qual és promoure i
gestionar, en colAlaboració amb totes les administracions
competents, la realització d'habitatges i les seves
infraestructures, ja siguin de nova planta o rehabilitació, així
com les activitats complementàries per a la seva promoció, com
poden ser l'ordenació, la transformació o el desenvolupament
urbans de les àrees de sòl per a habitatges, dels serveis urbans
corresponents, així com de programes integrals de rehabilitació
o renovació en el terme municipal de Palma.
Davant l'objecte del consorci, la Junta de Govern de
l'Ajuntament de Palma en data 23 de març del 2005 va acordar
encomanar la gestió de la remodelació urbana ARE 46-01 del
Pla general d'ordenació urbana de Palma, situat al barri Camp
Rodó, al consorci Palma Habitatge.
En data 23 de març del 2005 va tenir lloc la sessió
constitutiva de la junta rectora del consorci, en la qual es va
aprovar, davant l'estudi realitzat sobre la situació actual del barri
Camp Rodó, al municipi de Palma, encarregar la redacció de les

D'altra banda l'Ajuntament de Palma i el Govern han
presentat una proposta al Ministeri de Defensa per a
l'adquisició, mitjançant el consorci Palma Habitatge, de sòl
necessari per a la construcció d'un mínim de 850 habitatges de
protecció pública dins l'ARE núm. 45-01, en el qual s'integren
els terrenys del quarter d'artilleria de Son Busquets, propietat
del Ministeri de Defensa, per un preu que hauria de calcular-se
sobre un percentatge màxim del 15% del valor de venda del
metre quadrat de superfície útil dels habitatges de promoció
pública a construir en l'esmentat sòl, que es va calcular
aproximadament en 20.421.901,35 euros, proposat que en
l'actualitat està en fase de negociació entre el ministeri, el
Govern i l'Ajuntament de Palma, ja que el ministeri ha presentat
un document alternatiu.
A més s'han mantingut converses amb el Consell Insular de
Mallorca per a l'adquisició de sòl propietat d'aqueixa institució
per a la posterior construcció de VPO.
Palma, 28 de novembre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AM)
A les preguntes RGE núm. 7976/05 a 7979/05, 7980/05,
7981/05 i 7982/05 a 7984/05, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relatives a places
concertades a Mallorca, a Eivissa i Formentera i a Menorca,
respectivament. (BOPIB núm. 110 d'11 de novembre del 2005).
D'acord amb el que estableix la Llei 14/2001, de 29
d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de serveis socials i seguretat social, a la seva disposició
addicional setena preveu textualment:
"Creació i concertació de noves places per a l'atenció de
persones majors i discapacitats.
1. El Govern de les Illes Balears ha de facilitar als consells
insulars, mitjançant els convenis corresponents, recursos
econòmics per a l'efectiva millora de la prestació dels serveis
socials quant a la creació i la concertació de noves places de
centres de dia i residencials per a persones majors i
discapacitats.
2. Les inversions s'han d'efectuar de conformitat amb la
planificació realitzada, i la periodificació de les aportacions i les
condicions de l'execució s'han de concretar en el corresponent
conveni de colAlaboració, abans del 31 de desembre de l'exercici
anterior en què s'hagin de realitzar.
3. Les aportacions econòmiques que es realitzin per aquests
conceptes, que no poden superar els límits consignats en les lleis
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anuals de pressuposts generals, no s'han d'entendre incloses en
el cost efectiu indicat a l'article 19 d'aquesta llei".
Per tant el Govern, en aplicació del que preveu la Llei
14/2001, traspassa als consells insulars les quantitats que li
solAliciten per a la creació i concertació de noves places dins els
límits pressupostaris i, una vegada signats els convenis i
traspassats els diners, és cada consell insular el que decideix on
crea o amb qui concerta les noves places.
Palma, 5 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 7990/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció (I). (BOPIB núm. 110
d'11 de novembre del 2005).
D'acord amb les informacions facilitades per la gerent de la
Fundació d'ajuda a la reinserció, aquesta ha rebut els següents
fons:
- Per la gestió de treballs en benefici de la comunitat,
118.000 euros de la Conselleria de Treball i Formació.
- Pel foment de l'ocupació, Objectiu 3, 48.620 euros de la
Conselleria de Treball i Formació.
- Pel projecte de treball de camp de conductes delictives,
4.570 euros de la Conselleria de Presidència i Esports.
Marratxí, 20 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 7991/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció (II). (BOPIB núm. 110
d'11 de novembre del 2005).
Els programes institucionals en què participa la Fundació
d'ajuda a la reinserció són els vénen relacionats a la resposta a
la solAlicitud de documentació RGEP núm. 6217/05, a la qual
ens remetem expressament.
Marratxí, 20 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta RGE núm. 7992/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció (III). (BOPIB núm. 110
d'11 de novembre del 2005).
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Totes les activitats que promou la Fundació d'ajuda a la
reinserció són de caire social.
Marratxí, 20 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 8001/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció (XII). (BOPIB núm. 110
d'11 de novembre del 2005).
A l'estipulació sisena de l'escriptura de constitució de la
Fundació d'ajuda a la reinserció consta apoderament del
patronat de la fundació a favor del president o del secretari del
mateix patronat.
Marratxí, 20 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta RGE núm. 8002/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció (XIII). (BOPIB núm. 110
d'11 de novembre del 2005).
A dia d'avui no consta la creació de cap comissió executiva
del patronat de la Fundació d'ajuda a la reinserció.
Marratxí, 20 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AS)
A la pregunta RGE núm. 8003/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció (XIV). (BOPIB núm. 110
d'11 de novembre del 2005).
Com a directora gerent de la Fundació d'ajuda a la reinserció
s'ha designat la Sra. Teresa Nieto Gil, amb un sou brut anual de
36.000 euros.
Marratxí, 20 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta RGE núm. 8004/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció (XV). (BOPIB núm. 110
d'11 de novembre del 2005).
Aquesta pregunta ja ve contestada mitjançant la resposta a
la pregunta RGEP núm. 7990/05, a la qual ens remetem
expressament.
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Marratxí, 20 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
AU)
A la pregunta RGE núm. 8005/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
Fundació per a l'ajuda a la reinserció (XVI). (BOPIB núm. 110
d'11 de novembre del 2005).
Aquesta pregunta ja ve contestada mitjançant la resposta a
les preguntes RGEP núm. 7990/05 i 8004/05, a les quals ens
remetem expressament.
Marratxí, 20 de desembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

liquidació definitiva a remetre pel Ministeri d'Economia i
Hisenda que encara no han estat enviades, s'han consignat en els
pressuposts d'ingressos corresponents als exercicis 2005 i 2006
les quantitats enviades pel ministeri en concepte d'ingressos a
compte. Doncs bé, de l'anàlisi d'aquestes dades s'aprecia un
augment d'un 6% de la pressió fiscal per al 2006 a suportar pels
ciutadans de les Illes Balears.

Palma, 9 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AX)
A la pregunta RGE núm. 8314/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a despesa social.
(BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).

Ordre de Publicació
AV)
A la pregunta RGE núm. 8313/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pressió fiscal
en l'exercici 2006. (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del
2005).

Segons consta a la memòria general del pressupost dels anys
2005 i 2006, la despesa en acció social, entesa aquesta com la
que està recollida en el grup de funció 3, ha passat de 140,99
milions per a l'exercici 2005 a 157,90 milions d'euros per a
l'exercici 2006. Ha tengut un increment de 16,91 milions
d'euros, un 11,99% d'increment.

En primer lloc, el Govern de les Illes Balears no arrossega
cap fortíssim deute, ja que és inferior a la mitjana de comunitats
autònomes.

Si, a més, hi afegim la despesa en educació, sanitat i cultura,
el pressupost inicial dedicat a la despesa social passa d'1.682,26
milions d'euros a 1.855,56 milions d'euros, el que suposa un
increment de 173,30 milions d'euros, un 10,30% d'increment.

Aclarit aquest punt hem de dir que pressió fiscal o, millor
dit, l'esforç fiscal és el resultat de dividir la recaptació tributària
obtinguda en un determinat territori (Estat, comunitats
autònomes o corporació local) pel cens de població d'aquest
territori. En el cas de la comunitat autònoma de les Illes Balears
cal analitzar diverses qüestions.
Convé recordar que els ingressos tributaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears són de dos tipus:
a) Aquells que es deriven de tributs, tant cedits com propis, que
gestiona directament el Govern (impost sobre el patrimoni,
impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, impost sobre successions, taxa fiscal sobre el joc
i cànon de sanejament d'aigües).
b) Aquells altres que es deriven de tributs que gestiona l'Estat i
sobre els quals fa pagaments a compte de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (IVA, IRPF, IIEE). Sobre aquests
a data d'avui no disposam encara de la liquidació definitiva ni
del 2005 ni del 2006.
Si ens centram en la situació d'aquells tributs que gestionam
directament, cal assenyalar que el pressupost del 2006 recull
una previsió d'ingressos d'1,4% per davall de la previsió de
tancament del contret líquid corresponent a l'exercici 2005,
resultat d'anualitzar les dades obtingudes a 31 d'octubre del
2005. Per tant, aquesta disminució en 1,4% suposa més bé una
minva de la pressió fiscal a suportar pels ciutadans de les Illes
Balears.
En canvi, respecte a la part dels tributs cedits gestionats per
l'Estat sobre els quals la comunitat autònoma de les Illes Balears
no té cap competència normativa, a falta de les dades de la

Palma, 20 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AY)
A la pregunta RGE núm. 8316/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa" (I).
(BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).
Com ja vam dir en la resposta a la pregunta amb resposta
oral núm. 7811/05 del Grup Parlamentari Socialista, el Projecte
de llei de mesures tributàries i administratives, que regula
l'impost sobre la circulació de vehicles d'arrendament sense
conductor, preveu la creació d'una comissió mixta d'avaluació
i consens de l'impost (disposició addicional vuitena) en la qual
estaran presents totes les associacions representatives del
lloguer de vehicles amb veu i vot. En aquesta comissió es
decidiran els mòduls que inclourà el futur reglament de l'impost,
del qual depèn l'entrada en vigor de la llei (disposició final
segona), i que no s'aprovarà fins que el Govern de les Illes
Balears hagi arribat al màxim consens amb el sector.
Per tant és completament fals qüestionar que el Govern de
les Illes Balears vinculi l'entrada en vigor i l'aplicació de
l'impost per imposició d'un majorista de viatges.
Palma, 1 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.
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Ordre de Publicació
AZ)
A la pregunta RGE núm. 8317/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa" (II).
(BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).
No s'entén molt bé el sentit de la pregunta plantejada, ja que
el Govern de les Illes Balears no contempla en el Projecte de llei
de mesures tributàries i administratives, que actualment es
tramita en el Parlament, cap altra mesura de creació de nous
imposts a més de l'impost sobre la circulació de vehicles
d'arrendament sense conductor.
Palma, 9 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BA)
A la pregunta RGE núm. 8566/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa" (I).
(BOPIB núm. 112 de 25 de novembre del 2005).
Reiterant allò que ja s'ha dit en contestació a les preguntes
amb resposta oral núm. 7808/05 i 7810/05 fetes pel mateix Grup
Parlamentari Socialista, cal dir que la política econòmica del
Govern de les Illes Balears té un especial interès en potenciar la
petita i mitjana empresa, motor, al cap i a la fi, de la generació
i creació de més llocs de feina a les Illes Balears. Aleshores,
l'impost sobre la circulació de vehicles d'arrendament sense
conductor es tracta més bé d'una mesura de política econòmica
d'aquest govern destinada a regular el sector empresarial del
lloguer de vehicles a fi de fer-lo més competitiu.
Palma, 9 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BB)
A la pregunta RGE núm. 8567/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa" (II).
(BOPIB núm. 112 de 25 de novembre del 2005).
És precís contestar que el Govern de les Illes Balears no
pretén ni una cosa ni l'altra de les plantejades en aquesta
pregunta.
És una mesura econòmica per regular el sector, per la qual
cosa necessita del consens majoritari, ja que si no, no compliria
la finalitat de millora de la competitivitat, per les empreses
dedicades al lloguer de cotxes.
Palma, 9 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BC)
A la pregunta RGE núm. 8568/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa"
(III). (BOPIB núm. 112 de 25 de novembre del 2005).
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En primer lloc cal dir que l'impost sobre la circulació de
vehicles d'arrendament sense conductor compleix
escrupolosament tant els principis constitucionals bàsics
recollits en els articles 31, 133, 156 i 157 de la Constitució
Espanyola (generalitat, capacitat econòmica, justícia, igualtat i
progressivitat) com els recollits en la Llei Orgànica de
finançament de les comunitats autònomes (LOFCA) i en
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (solidaritat,
territorialitat, coordinació i instrument de política econòmica).
Per tant, des del punt de vista de la legalitat vigent, les seves
confecció i tramitació ben bé es poden qualificar d'impecables.
En segon lloc, des del punt de vista de l'oportunitat de crear
un nou tribut, com ja s'ha contestat a les anteriors preguntes
escrites núm. 8566/05 i 8567/05, l'impost sobre la circulació de
vehicles d'arrendament sense conductor es tracta més bé d'una
mesura de política econòmica d'aquest govern destinada a
regular el sector empresarial del lloguer de vehicles a fi de fer-lo
més competitiu.
Palma, 9 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BD)
A la pregunta RGE núm. 9535/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a subvencions per a
asfaltat de camins rurals. (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre
del 2005).
Durant l'any 2003 no hi va haver resolució d'ajudes de
camins rurals.
Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca de 14 d'abril
del 2004:
Campos:
- Camí de Son Xorc a carretera C-717 de Campos a Santanyí;
pressupost: 57.728,15; subvenció: 22.800,00.
Ses Salines:
- Camí de Ses Talaies; pressupost: 137.122,56; subvenció: 0.
- Camí de s'hort d'en Vela; pressup.: 123.331,52; subvenció: 0.
- Camí de Can Manresa; pressupost: 19.874; subvenció: 0.
- Camí de s'hort d'en Forn; pressup.: 36.911,55; subvenció: 0.
- Camí Sa Pleta d'en Morell: pressup.: 21.879,59; subvenció: 0.
- Diversos camíns al polígon 5; pressupost: 122.795,14;
subvenció: 0.
Santanyí: Cap.
Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca de 25 de
juliol del 2005:
Campos:
- 6 camins; pressupost: 160.455,47; subvenció: en tramitació.
Ses Salines:
- 4 camins; pressupost: 297.667,64; subvenció: en tramitació.
Santanyí:
- 7 camins; pressupost: 404.630,93; subvenció: en tramitació.
Palma, 23 de desembre del 2005.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.
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Ordre de Publicació
BE)
A la pregunta RGE núm. 9536/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a sancions a
establiments turístics. (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del
2005).
Les dades, els informes o els antecedents de naturalesa
tributària en possessió de l'Administració tenen el caràcter de
reservats i, per tant, tan sols poden ser emprats per a la pròpia
aplicació dels tributs, sense que es puguin cedir a tercers,
excepte en els supòsits concrets que estableix l'article 95.1.e) de
la Llei 58/2003, general tributària.

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BI)
A la pregunta RGE núm. 9613/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
habitatges per a dones maltractades (II). (BOPIB núm. 113 de
2 de desembre del 2005).
La renda mitjana és aproximadament de 290 euros mensuals.
La renda, a un preu preferent acordat amb l'IBAVI, és en funció
de la superfície de l'habitatge i aquesta també depèn del nombre
de membres de la unitat familiar.

Palma, 20 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BF)
A la pregunta RGE núm. 9605/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a depuració política
a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 110 d'11 de
novembre del 2005).
Des del juliol del 2003 cap persona no ha perdut el seu
càrrec com a conseqüència de depuració política a l'Hospital de
Can Misses.
Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BG)
A la pregunta RGE núm. 9606/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a persecució
personal a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 110 d'11 de
novembre del 2005).
Des del juliol del 2003 no existeix cap persecució política a
l'Hospital de Can Misses.
Palma, 11 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BH)
A la pregunta RGE núm. 9612/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
habitatges per a dones maltractades (I). (BOPIB núm. 113 de
2 de desembre del 2005).
D'acord amb el conveni de colAlaboració subscrit entre
l'IBAVI i l'IBDONA en data 3 de novembre del 2003 es posen
a disposició, anualment, 10 habitatges en règim de lloguer per
a la reinserció social de dones que han estat víctimes de la
violència de gènere.

Palma, 28 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:

Palma, 28 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BJ)
A la pregunta RGE núm. 9615/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a pla
de necessitats. (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
En data 4 d'octubre del 2005 (registre de sortida de l'Institut
Balear de la Dona núm. 2573) es va remetre a la Sra.
Encarnación Orozco Corpas, delegada especial del Govern
contra la violència sobre la dona, el document denominat
"Diagnóstico y valoración de las necesidades, recursos y
servicios necesarios para implementar el artículo 19 de la Ley
Orgànica 1/2004", corresponent a aquesta comunitat autònoma.
Palma, 28 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BK)
A la pregunta RGE núm. 9621/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
comunitats balears a l'exterior. (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).
Durant l'any 2005 han estat concedides les ajudes i
subvencions per un import total de 379.897,60 euros,
distribuïdes entre les actuacions següents:
- Per a activitats socioculturals i formatives: 71.960,36.
- Per a arrendament, subministrament i manteniment:
80.075,50.
- Per a la realització d'obres de millora, rehabilitació i
condicionament: 121.923,39.
- Per a ajudes individuals per malaltia, ancianitat i
emergència social: 24.211,78.
- Per a l'organització de les meses coordinadores: 6.726,57.
- Conveni relatiu a la celebració del centenari de la Casa
Balear de Buenos Aires: 75.000,00 euros.

Palma, 22 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.
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Ordre de Publicació
BL)
A la pregunta RGE núm. 9622/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
comunitats balears a l'exterior (II). (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).
Els programes duits a terme entre les comunitats balears
radicades a l'exterior i el Govern de les Illes Balears han estat:
- Certamen de fotografia.
- Certamen de literatura.
- Conferencies relacionades amb temes de les Illes Balears.
- Operació "Cinquena illa", convocatòria juny.
- Operació "Cinquena illa", convocatòria novembre.
- Seminari de turisme.
- Trobada de joves a Ascochingas (Córdoba).
Palma, 15 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
BM)
A la pregunta RGE núm. 9623/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
comunitats balears a l'exterior (III). (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).
El cost dels programes duits a terme entre les cases balears
radicades a l'exterior i el Govern de les Illes Balears ha estat:
- Certamen de fotografia, 825 euros.
- Certamen de literatura, 825 euros.
- Conferencies relacionades amb temes de les Illes Balears,
7.330 euros.
- Operació "Cinquena illa", convocatòria juny, 150.000 euros.
- Operació "Cinquena illa", convocatòria novembre, 150.000
euros.
- Seminari de turisme, 11.970 euros.
- Trobada de joves a Ascochingas (Córdoba), 9.730 euros.
Palma, 15 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
BN)
A la pregunta RGE núm. 9624/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
comunitats balears a l'exterior (IV). (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).
Les cases balears visitades per la consellera d'Immigració i
Cooperació en el seu viatge a Amèrica del Sud han estat:
- Casa Balear de Buenos Aires.
- La Menorquina Casa Balear (Córdoba).
- Agrupación Mallorca San Pedro.
Palma, 15 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.
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A la pregunta RGE núm. 9625/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
agenda de la consellera d'Immigració i Cooperació. (BOPIB
núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
La consellera d'Immigració i Cooperació va assistir als
següents actes:
- Reunió amb l'ambaixador d'Espanya a Argentina.
- Reunió amb la junta directiva de la Casa Balear de Buenos
Aires.
- Reunió amb el president del Congreso de la Nación
Argentina.
- Acte de celebració dels 100 anys de presència institucional
balear a Argentina, organitzat pel Congreso de la Nación
Argentina.
- Reunió amb les comunitats balears d'Argentina i Uruguai.
- Reunió amb la junta directiva de la casa balear La
Protectora Menorquina de Córdoba.
- Reunió amb el cònsol general d'Espanya a Córdoba.
- Inauguració i participació en la Mesa coordinadora de les
comunitats balears d'Argentina i Uruguai.
- Reunió amb la junta directiva i els socis de l'Agrupación
Mallorca San Pedro i amb les autoritats municipals d'aquesta
ciutat.
- Visita i seguiment del projecte de cooperació.
Palma, 15 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
BP)
A la pregunta RGE núm. 9628/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
albergs juvenils de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 113
de 2 de desembre del 2005).
La comunitat autònoma de les Illes Balears compta amb dos
albergs juvenils.
El cost de les pernoctacions és el següent:
- Temporada baixa, 8 euros.
- Temporada mitja, 11 euros.
- Temporada alta, 13 euros.
Els altres serveis que s'ofereixen són:
- Dinar, 5 euros.
- Sopar, 5 euros.
- Tovalloles, 5 euros.
- Servei de rentadora i eixugadora, 6,50 euros.
- Berenar extra, 2 euros.
- Llit no ocupat:
- Temporada baixa, 6 euros.
- Temporada mitja, 8,25 euros.
- Temporada alta, 9,75 euros.
Aquests preus s'incrementen amb el 7% d'IVA per a majors
de 25 anys.
Palma, 28 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BO)

Ordre de Publicació
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BQ)
A la pregunta RGE núm. 9629/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
pressupost del delegat del Govern de Cooperació. (BOPIB
núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
El delegat de Govern de Cooperació no té pressupost propi.
Hi ha una previsió de despesa amb càrrec al pressupost de la
Direcció General de Cooperació.
Palma, 22 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
BR)
A la pregunta RGE núm. 9631/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
polseres per prevenir els maltractaments (I). (BOPIB núm. 113
de 2 de desembre del 2005).
Les polseres per prevenir el maltractament estan en fase de
proves.
Palma, 29 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BS)
A la pregunta RGE núm. 9681/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a impost de
successions. (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
Resulta impossible respondre la vostra pregunta, ja que no
es pot afirmar amb certesa perquè aquesta és una pregunta que
fa freqüentment la societat civil als distints membres del
Govern.
Palma, 20 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BT)
A la pregunta RGE núm. 9682/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa" (I).
(BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
En primer lloc cal dir, com ja s'ha contestat a les anteriors
preguntes escrites núm. 7811/05, 8566/05 i 8567/05, que
l'impost sobre la circulació de vehicles d'arrendament sense
conductor es tracta més bé d'una mesura de política econòmica
d'aquest govern destinada a regular el sector empresarial del
lloguer de vehicles a fi de fer-lo més competitiu.
A més a més, com també ja vaig dir a la compareixença al
Ple del Parlament de dia 22 de novembre del 2005 per debatre
els pressuposts generals i el projecte de llei de mesures
tributàries i administratives, l'impost es començarà a aplicar
quan s'arribi a un ampli consens amb tots els agents del sector
del lloguer de vehicles implicats.

Palma, 20 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BU)
A la pregunta RGE núm. 9683/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa" (II).
(BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
Reiterant la resposta a la pregunta anterior, núm. 9682/05,
l'impost no es començarà a aplicar fins que no s'arribi a un
ampli consens amb tots els agents del sector del lloguer de
vehicles implicats en la seva exacció, compromís que es recull
expressament en la Llei de mesures amb la creació de
l'anomenada Comissió Mixta pel consens i l'avaluació de
l'impost. Per tant, qualsevol mesura alternativa a l'autotaxa que
en lloc d'aquesta es pugui arribar a aplicar serà en tot cas el
resultat d'haver arribat abans a un ampli consens amb tot el
sector del lloguer de vehicles.
Palma, 20 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BV)
A la pregunta RGE núm. 9684/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "autotaxa"
(III). (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
Vull dir-li que no és exactament certa aquesta afirmació que
l'edició final de l'autotaxa serà la més beneficiosa únicament i
exclusivament per al sector. Allò que realment s'ha dit és que
serà la més beneficiosa per al sector una vegada s'arribi a un
ampli consens en la configuració i aplicació de l'import.
Palma, 20 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BX)
A les preguntes RGE núm. 9690/05, 9703/05, 9716/05,
9729/05, 9742/05 i 9755/05, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a contractes
d'assistència tècnica (IV, XVII i XXX) i a cost dels contractes
d'assistència tècnica (I, XIV i XXVII), respectivament. (BOPIB
núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
Any

Contractes

2003

20

447.290,17

2004

21

336.492,48

2005

28

796.657,33

Palma, 28 de desembre del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.
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Ordre de Publicació
BY)
A les preguntes RGE núm. 9694/05, 9707/05 i 9720/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i
Seguí, relatives a contractes d'assistència tècnica (VIII, XXI i
XXXIV). (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
L'any 2003 es varen fer 4 contractes, dels quals 3
corresponien a la Direcció General d'Economia. L'any 2004 es
varen fer 13 contractes i el 2005 el total de contractes va ser de
8.
Palma, 11 de gener del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
BZ)
A la pregunta RGE núm. 9696/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (X). (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre
del 2005).
Durant l'any 2003 la Conselleria de Presidència i Esports va
fer 3 contractes d'assistència tècnica.
Palma, 29 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CA)
A les preguntes RGE núm. 9697/05, 9710/05 i 9723/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i
Seguí, relatives a contractes d'assistència tècnica (XI, XXIV i
XXXVII). (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació ha subscrit
un total de 63 contractes d'assistència tècnica durant l'any 2003.
La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació ha subscrit
un total de 77 contractes d'assistència tècnica durant l'any 2004.
La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació ha subscrit
un total de 85 contractes d'assistència tècnica durant l'any 2005.

Palma, 22 de desembre del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
CB)
A la pregunta RGE núm. 9709/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXIII). (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).
Durant l'any 2004 la Conselleria de Presidència i Esports va
fer 39 contractes d'assistència tècnica.
Palma, 29 de desembre del 2005.
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La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CC)
A la pregunta RGE núm. 9722/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXXVI). (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).
Durant l'any 2005 i fins a data de 28 de novembre la
Conselleria de Presidència i Esports ha fet 32 contractes
d'assistència tècnica.
Palma, 29 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CD)
A les preguntes RGE núm. 9726/05,9739/05 i 9752/05
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i
Seguí, relatives a cost dels contractes d'assistència tècnica (I,
XIV i XVII). (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
L'import total pagat per motiu de contractes d'assistència
tècnica és el següent:
Any 2003
137.359,45 euros
Any 2004
211.554,12 euros
Any 2005
358.262,49 euros
Palma, 29 de desembre del 2005.
La vicepresidència i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CE)
A les preguntes RGE núm. 9733/05, 9746/05 i 9759/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i
Seguí, relatives a cost dels contractes d'assistència tècnica
(VIII, XXI i XXXIV). (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del
2005).
L'import pagat per la conselleria el 2003 va ser de 18.826,46
euros, dels quals 13.846 corresponien a la Direcció General
d'Economia. el 2004 es van pagar 140.671,08 euros i el 2005 es
van pagar 99.941,60 euros.
Palma, 11 de gener del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
CF)
A la pregunta RGE núm. 9735/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (X). (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).
El cost dels contractes d'assistència tècnica fets per la
Conselleria de Presidència i Esports durant l'any 2003 va ser de
20.233,75 euros.
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Palma, 29 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CG)
A les preguntes RGE núm. 9736/05, 9749/05 i 9762/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i
Seguí, relatives a cost dels contractes d'assistència tècnica (XI,
XXIV i XXXVII). (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).
L'import total pagat per motiu de contractes d'assistència
tècnica durant l'any 2003 per la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació és d'1.057.191,03 euros.
L'import total pagat per motiu de contractes d'assistència
tècnica durant l'any 2004 per la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació és d'1.224.458,38 euros.
L'import total pagat per motiu de contractes d'assistència
tècnica durant l'any 2005 per la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació és d'1.295.630,51 euros.
Palma, 22 de desembre del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
CH)
A la pregunta RGE núm. 9748/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXIII). (BOPIB núm. 113 de
2 de desembre del 2005).
El cost dels contractes d'assistència tècnica fets per la
Conselleria de Presidència i Esports durant l'any 2004 va ser de
871.441,69 euros.

Ordre de Publicació
CJ)
A les preguntes RGE núm. 9984/05, 9985/05, 9986/05 i
9987/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, relatives a govern de l'illa de Menorca, administració
de l'illa de Menorca, representació de l'illa de Menorca i
autonomia de gestió del Consell Insular de Menorca,
respectivament. (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre del
2005).
El Govern de les Illes Balears, a Menorca i a la resta de les
Illes, exerceix les competències i la representació que li
correspon d'acord amb la normativa vigent, amb lleialtat
institucional i aplicant els principis de colAlaboració i cooperació
entre les institucions.
Palma, 4 de gener del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CK)
A les preguntes RGE núm. 9990/05 i 9991/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
"dret a veto" dels diferents sectors (I i II). (BOPIB núm. 115 de
16 de desembre del 2005).
El Govern no ha concedit "el dret a veto" al sector
d'arrendament de vehicles, sinó que ha iniciat converses i
negociacions amb aquest sector per tal d'aconseguir el màxim
consens en l'aplicació de determinades mesures de regulació del
mateix.
Palma, 4 de gener del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, 29 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CI)
A la pregunta RGE núm. 9971/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a acompanyants
al viatge a l'Argentina. (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del
2005).
La relació de persones que acompanyaren la conselleria
d'Immigració i Cooperació en el viatge a Argentina foren:
- Sr. Juan Manuel Gómez Gordiola, director general
d'Immigració.
- Sra. Laura Giorgio, cap de gabinet.
- Sr. Henry A. Pinto, cap de premsa.
- Sra. Catalina Gornals, funcionària responsable de les
comunitats balears a l'exterior.
Palma, 20 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
CL)
A la pregunta RGE núm. 9992/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Fundació
Balears a l'Exterior. (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre del
2005).
La decisió del Govern de les Illes Balears de crear la
Fundació Balears a l'Exterior és una decisió presa per:
- Donar suport a les diferents cases regionals de Balears
existents a l'exterior.
- Fomentar la creació, el funcionament i el desenvolupament
de cases de Balears a l'exterior.
- Vetllar pel desenvolupament de les esmentades
organitzacions.
- ColAlaborar en el desenvolupament de projectes de caràcter
sociosanitari impulsats pel Govern de les Illes Balears en llocs
on existeixi una alta densitat d'emigrants procedents de les Illes
Balears.
- Vetllar per la subsistència econòmica de les organitzacions
i associacions constituïdes mitjançant el suport necessari per a
l'obtenció d'ajudes i subvencions públiques procedents de les
administracions on es trobin radicades.
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- Atendre les necessitats dels emigrants, emigrants retornats
i immigrants i entitats balears a l'exterior en les seves
prestacions sociosanitàries.
- Dur a terme projectes socials i solidaris que beneficiïn la
població balear a l'exterior.
- En general, desenvolupar qualsevol activitat que tengui
com a objecte prioritari la promoció de la "balearitat" en el
territori corresponent al continent sud-americà.
Palma, 20 de desembre del 2005.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
CM)
A la pregunta RGE núm. 9993/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a centre nacional
de formació nàutica (I). (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre
del 2005).
Cal dir que no hi ha cap tipus d'informe sobre un trasllat, ja
que la determinació d'ubicació a la base naval en cap moment
no es va fer efectiva.
Palma, 11 de gener del 2006.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
CN)
A la pregunta RGE núm. 9994/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a centre nacional
de formació nàutica (II). (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre
del 2005).
El Reial Decret 631/93, de 3 de maig, modificat pel Reial
Decret 1936/2004, de 27 de setembre, mitjançant el qual es
regula el Pla nacional de formació i inserció professional, a
l'article 17 defineix les tasques dels centres nacionals de
formació professional ocupacional, que són les següents:
- Elaboració i actualització dels estudis sectorials.
- Actualització de l'Observatori permanent de les
ocupacions.
- Elaboració, seguiment i avaluació dels mitjans didàctics.
- Desplegament dels estudis i les propostes tècniques per
determinar els ensenyaments mínims i itineraris formatius,
integrats per mòduls, que condueixin en cada especialitat al
corresponent certificat de professionalitat, tant per a la formació
presencial com a distància.
- Desplegament dels plans anuals de formació i
perfeccionament del professorat.
- Qualificació de demandants d'ocupació.
- Qualssevol altres funcions anàlogues que siguin assignades
pel MTAS.
Pel Reial Decret 1268/2001, de 29 de novembre, es
transfereixen a la comunitat autònoma de les Illes Balears la
gestió realitzada per l'Institut Nacional d'Ocupació en l'àmbit de
treball, l'ocupació i la formació i, així mateix, la dotació
pressupostària per finançar la construcció i dotació d'un centre
que es qualificarà com a Centre nacional de formació
professional ocupacional.
Aquest centre tendrà els següents objectius:
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- Contribuir a la millora de la qualitat de la formació
professional ocupacional.
- Afavorir la comunicació interregional.
- Proposar escenaris d'experimentació de sistemes i
metodologia aplicats a la formació.
- Promoure projectes d'investigació i desplegament dins el
marc de la Unió Europea.
- Aplicació de la metodologia d'anàlisi a l'estudi de
l'evolució de les ocupacions.
- Participar en l'acreditació de les qualificacions.
Els centres nacionals de formació ocupacional realitzen de
forma periòdica la revisió i/o actualització dels perfils
ocupacionals de les especialitats pròpies de la seva família
professional i, com a conseqüència, la inclusió de programes de
cursos nous i/o l'actualització dels programes de curs vigents.
Aquest centre nacional estarà adscrit a tres àrees
professionals:
- Manteniment i reparació de vaixells.
- Turisme nàutic.
- Conservació del medi ambient marí i de litoral.
És per tant que l'activitat principal del centre estarà referida
a l'estudi dels perfils professionals d'aquestes àrees
professionals, la detecció de professions emergents no recollides
en el CNAE, i la detecció de necessitats formatives en el sector.
En segon lloc, es podrà utilitzar el centre per impartir cursos
experimentals o no, en funció dels plans de treball que el MT
assigni a la nostra comunitat.
I, per últim, es podrà estudiar la possibilitat de fer un centre
integrat de formació professional per impartir cursos dels dos
subsistemes de formació (formació per l'ocupació i formació
reglada) referits al catàleg de qualificacions i en les especialitats
que es determinen com a conseqüència de la principal activitat
del centre.
Palma, 11 de gener del 2006.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
CO)
A la pregunta RGE núm. 9995/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a declaracions
públiques del president. (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre
del 2005).
El president manifesta la seva opinió o el posicionament del
Govern de les Illes Balears en els assumptes que poden ser
d'interès per als ciutadans de les Illes Balears.
Palma, 9 de gener del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
CP)
A la pregunta RGE núm. 10023/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a obres
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del metro a Son Sardina. (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre
del 2005).
Hem seguit escrupolosament el procediment que marca la
Llei d'expropiació forçosa.
Palma, 2 de gener del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
CQ)
A la pregunta RGE núm. 10083/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a consorci
del transport de Mallorca. (BOPIB núm. 115 de 16 de
desembre del 2005).
Precisament el que està previst és la incorporació de l'EMT
al futur consorci de transport de Mallorca, i per aquest motiu el
consell d'administració previst en la llei incorpora la possibilitat
que hi hagi membres d'aquest consistori des de la seva fundació.
Palma, 2 de gener del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 290/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
1 de febrer del 2006, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
l'actuació del Govern de les Illes Balears en el procés electoral
de la Caixa de Balears-Sa Nostra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes escrites RGE núm. 5162,
5163, 6226, 7085-7089, 7968-7972 i 7427, del 2005.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
1 de febrer del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 381/06,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i
conformement amb l'establert a l'article 160.2 del Reglament de
la Cambra, acordà d'incloure les preguntes de referència, totes
presentades per la diputada Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i
Melià, a les comissions següents:
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports:
• RGE núm. 5162/05*, relativa a títols acadèmics i
professionals no universitaris (BOPIB núm. 94, d'1 de juliol
del 2005).
• RGE núm. 5163/05*, relativa a títols acadèmics i
professionals no universitaris II (BOPIB núm. 94, d'1 de
juliol del 2005).
• RGE núm. 6226/05, relativa a trobades d'empresaris i
professors (BOPIB núm. 100, de 9 de setembre del 2005).
• RGE núm. 7985/05, relativa a PALIC I (BOPIB núm. 110,
d'11 de novembre del 2005).
• RGE núm. 7986/05, relativa a PALIC II (BOPIB núm. 110,
d'11 de novembre del 2005).
• RGE núm. 7987/05, relativa a mediadors interculturals I
(BOPIB núm. 110, d'11 de novembre del 2005).
• RGE núm. 7988/05, relativa a mediadors interculturals II
(BOPIB núm. 110, d'11 de novembre del 2005).
• RGE núm. 7989/05, relativa a beques (BOPIB núm. 110,
d'11 de novembre del 2005).
(*) Aquestes dues preguntes, en finalitzar el passat període de
sessions, tornaren a considerar-se amb solAlicitud de resposta
escrita.
A la Comissió d'Assumptes Socials:
• RGE núm. 7968/05, relativa a II Pla d'atenció a les persones
immigrades II (BOPIB núm. 110, d'11 de novembre del
2005).
• RGE núm. 7969/05, relativa a II Pla d'atenció a les persones
immigrades III (BOPIB núm. 110, d'11 de novembre del
2005).
• RGE núm. 7970/05, relativa a II Pla d'atenció a les persones
immigrades IV (BOPIB núm. 110, d'11 de novembre del
2005).
• RGE núm. 7971/05, relativa a II Pla d'atenció a les persones
immigrades V (BOPIB núm. 110, d'11 de novembre del
2005).
• RGE núm. 7972/05, relativa a II Pla d'atenció a les persones
immigrades VI (BOPIB núm. 110, d'11 de novembre del
2005).
A la Comissió no permanent de Salut:
• RGE núm. 7427/05, relativa a grip aviària (BOPIB núm.
106, de 21 d'octubre del 2005).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
B)

BOPIB núm. 120 - 3 de febrer del 2006
Proposta al Ple de la Cambra de tramitació directa i en
lectura única per al Projecte de llei de reforma de la Llei
12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears, RGE núm.
25/06.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, formalment
constituïda a la sessió de dia 1 de febrer del 2006 de la Junta de
Portaveus i oïda aquesta, acordà, conformement amb l'article
140 del Reglament de la Cambra, de proposar al ple que el
projecte de llei de referència, publicat en el BOPIB núm. 117,
de 16 de gener d'enguany, sigui tramitat pel procediment de
tramitació directa i en lectura única.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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