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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
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K) RGE núm. 726/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaracions del
Molt Hble. Sr. President del Govern. 4780

L) RGE núm. 728/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
informe de la Comissió de Medi Ambient sobre Son Espases. 4781

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 432/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
estant de Balears a IBATUR. 4782

B) RGE núm. 443/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
tractament informatiu d'IB3 TV. 4782

C) RGE núm. 506/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesura audiomètrica
electrònica d'audiències. 4782

D) RGE núm. 507/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de l'ampliació
de la programació 24 hores. 4782

E) RGE núm. 508/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informatiu
matinal. 4782

F) RGE núm. 509/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura de senyals
de televisió a les Illes Balears. 4782

G) RGE núm. 510/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presència de les
diferents illes a la programació matinal. 4783
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H) RGE núm. 511/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de
producció pròpia d'IB3 Televisió. 4783

I) RGE núm. 512/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació del Consell
Audiovisual de les Illes Balears. 4783

J) RGE núm. 513/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contenciosos.4783

K) RGE núm. 514/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3 (I). 4783

L) RGE núm. 515/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
d'IB3 (II). 4783

M) RGE núm. 417/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions davant els tremolors de les obres del soterrament de les vies que afecten els veïnats. 4784

N) RGE núm. 418/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions davant els tremolors de les obres del soterrament de les vies que afecten el centre Santa Isabel. 4784

O) RGE núm. 419/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a previsió de finalització de les obres del soterrament de les vies del tren. 4784

P) RGE núm. 420/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a estudis sobre la situació de les obres del soterrament de les vies arran de les vibracions. 4785

Q) RGE núm. 421/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a informes tècnics realitzats i el seu seguiment per mor del projecte i les obres del soterrament de les vies del tren. 4785

R) RGE núm. 422/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a investigació sobre els motius dels tremolors provocats per les obres del soterrament de les vies del tren. 4785

S) RGE núm. 423/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a raons per a no aturar les obres del soterrament de les vies del tren davant els problemes de la seva execució. 4785

T) RGE núm. 441/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a investigació contra
instituts d'Eivissa. 4785

U) RGE núm. 538/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova escola
pública a Alaior (Menorca). 4785

V) RGE núm. 539/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova escoleta
a Es Migjorn Gran (Menorca). 4785

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 388/06, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació de la legislació vigent sobre el tabac. 4786

B) RGE núm. 412/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a obres de soterrament de les vies del tren i de
l'estació intermodal de Palma. 4786

C) RGE núm. 584/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds relativa a reprovació de la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports. 4787

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 449/06, del Grup Parlamentari Socialista relativa a descomptes del transport per a extracomunitaris. 4788

B) RGE núm. 544/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a nou hospital de referència. 4788

C) RGE núm. 583/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds relativa a rebuig de les actuacions ilAlegals dutes a terme
en l'execució dels projectes d'autovies executats pel Govern balear. 4788
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 3952/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a valoració del lloguer
de la posada de Biniatró 4789

B) A la pregunta RGE núm. 4040/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a Casal Bartomeu
Beltran. 4789

C) A la pregunta RGE núm. 8563/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a finançament construcció
de l'escoleta d'Alaior. 4790

D) A la pregunta RGE núm. 8564/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a escoleta de 0-3 anys
d'Alaior. 4790

E) A la pregunta RGE núm. 4447/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a dades de l'alumnat
de batxillerat. 4790

F) A la pregunta RGE núm. 4920/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a obres d'ampliació
del ColAlegi Cas Serres (I). 4790

G) A la pregunta RGE núm. 4922/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a obres d'ampliació
del ColAlegi Cas Serres (II). 4790

H) A la pregunta RGE núm. 4926/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a obres d'ampliació
del ColAlegi de Can Misses (II). 4791

I) A la pregunta RGE núm. 4927/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a obres d'ampliació
del ColAlegi Poeta Villangómez (I). 4791

J) A les preguntes RGE núm. 5540 i 5541/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relatives a naus
industrials creades els anys 2004 i 2005. 4791

K) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5726/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Salom i Soler, relativa a foment de la contractació indefinida dels colAlectius de persones discapacitades l'any 2004. 4791

L) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5727/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Salom i Soler, relativa a subvencions a les persones discapacitades en atur (I). 4791

M) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5728/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Salom i Soler, relativa a subvencions a les persones discapacitades en atur (II). 4792

N) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5729/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Salom i Soler, relativa a noves places a centres de discapacitats (I). 4792

O) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5745/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Salom i Soler, relativa a llocs de feina nous en centres especials d'ocupació (I). 4792

P) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5746/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Salom i Soler, relativa a llocs de feina nous en centres especials d'ocupació (II). 4793

Q) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5753/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Salom i Soler, relativa a centre de dia de Pollença. 4793

R) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5755 i 5756/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Aina Maria Salom i Soler, relatives a residència per a gent gran assistida a Santanyí (I) i (II). 4793

S) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5757 i 5758/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Aina Maria Salom i Soler, relatives a residència per a residència i/o centre de dia a Capdepera (I) i (II). 4794

T) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5759 i 5760/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Aina Maria Salom i Soler, relatives a residència i/o centre de dia a Calvià (I) i (II). 4794
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U) A la pregunta RGE núm. 6226/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a trobades
d'empresaris i professors. 4794

V) A la pregunta RGE núm. 6340/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a personal adscrit a
l'Arxiu de Menorca. 4794

X) A la pregunta RGE núm. 6778/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a educació del
consumidor al currículum ordinari dels centres d'ensenyament. 4794

Y) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6898/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, relativa a venda d'una parcelAla al Parc Bit (I). 4794

Z) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6899/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, relativa a relació entre la Fundación Educación y Familia amb Legionarios de Cristo. 4795

AA) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6900/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, relativa a centres educatius al  Parc Bit. 4795

AB) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6901/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, relativa a venda d'una parcelAla al Parc Bit (II). 4795

AC) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6902/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, relativa a subvenció del Ministeri de Ciència i Tecnologia. 4795

AD) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6903/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, relativa a Centre d'Estudis de Turisme i Oci. 4796

AE) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6934/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, relativa a instalAlacions de l'IES Cap de Llevant (I). 4797

AF) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6935/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, relativa a instalAlacions de l'IES Cap de Llevant (II). 4797

AG) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6936/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, relativa a instalAlacions de l'IES Cap de Llevant (III). 4797

AH) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6963/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana
Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Son Dureta (VII). 4797

AI) A la pregunta RGE núm. 7056/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost de pintar les
motos aquàtiques. 4797

AJ) A la pregunta RGE núm. 7060/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nous contractes
a càrrec dels projectes d'inversió. 4798

AK) A les preguntes RGE núm. 7062/05 i 7063/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a
gratificacions al personal de la Conselleria d'Interior i a hores extres de la Conselleria d'Interior, respectivament. (Informació
complementària). 4798

AL) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7335/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, relativa a comparació intermensual d'intervencions a l'Hospital de Can Misses. 4798

AM) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7336/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, relativa a raó de la reducció d'intervencions als mesos d'estiu a l'Hospital de Can Misses. 4798

AN) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7337/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, relativa a pacients derivats a la policlínica Nuestra Sra. del Rosario. 4798

AO) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7339/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, relativa a actualització de plantilles a l'Hospital de Can Misses. 4798

AP) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7388/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Salom i Soler, relativa a subvenció del projecte Equal. 4799
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AQ) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7650/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria
José Camps i Orfila, relativa a hàbits saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic (II). 4799

AR) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7651/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria
José Camps i Orfila, relativa a hàbits saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic (III). 4799

AS) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7652/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria
José Camps i Orfila, relativa a hàbits saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic (IV). 4799

AT) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7653/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria
José Camps i Orfila, relativa a hàbits saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic (V). 4800

AU) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7654/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria
José Camps i Orfila, relativa a hàbits saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic (VI). 4800

AV) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7758/05 i 7759/05, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relatives a Fundació Art a la Seu (I i II). 4800

AX) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7797/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Rado i Ferrando, relativa a enquesta realitzada per l'Asociación Familiar de Baleares (IV). 4800

AY) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8197/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, relativa a electrificació del Pla Verd (I). 4800

AZ) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8198/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, relativa a electrificació del Pla Verd (II). 4800

BA) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8199/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, relativa a electrificació del Pla Verd (III). 4800

BB) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8200/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, relativa a electrificació del Pla Verd (IV). 4801

BC) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8201/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, relativa a electrificació del Pla Verd (V). 4801

BD) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8202/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, relativa a electrificació del Pla Verd (VI). 4801

BE) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8203/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, relativa a electrificació del Pla Verd (VII). 4801

BF) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8204/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, relativa a electrificació del Pla Verd (VIII). 4801

BG) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8205/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, relativa a electrificació del Pla Verd (IX). 4801

BH) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8206/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, relativa a electrificació del Pla Verd (X). 4801

BI) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8207/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, relativa a electrificació del Pla Verd (XI). 4801

BJ) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8208/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, relativa a electrificació del Pla Verd (XII). 4802

BK) A la pregunta RGE núm. 8324/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a nomenament d'IB3.
4802

BL) A la pregunta RGE núm. 8570/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a rebuig majoritari d'IB3
a Eivissa i Formentera. 4802
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BM) A la pregunta RGE núm. 8571/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a rebuig majoritari d'IB3
a Menorca. 4802

BN) A la pregunta RGE núm. 9614/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a habitatges
per a dones maltractades (III). 4802

BO) A les preguntes RGE núm. 9632/05 i 9633/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa
a polseres per prevenir els maltractaments (II i III). 4803

BP) A la pregunta RGE núm. 9679/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a fidelització d'audiència
d'IB3. 4803

BQ) A la pregunta RGE núm. 9680/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a emissions d'IB3.
4803

BR) A la pregunta RGE núm. 9687/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (I). 4803

BS) A la pregunta RGE núm. 9713/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXVII). 4803

BT) A la pregunta RGE núm. 9761/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXVI). 4803

BU) A les preguntes RGE núm. 9921/05, 9922/05, 9923/05 i 9933/03, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró
i Melià, relatives a Fundació Balear contra la Violència de Gènere (I, II, III i XIII). 4804

BV) A les preguntes RGE núm. 9925/05, 9926/05, 9927/05 i 9928/03, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró
i Melià, relatives a Fundació Balear contra la Violència de Gènere (V, VI, VII i VIII). 4804

BX) A les preguntes RGE núm. 9924/05, 9929/05 i 9930/03, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià,
relatives a Fundació Balear contra la Violència de Gènere (IV, IX, i X). 4804

BY) A les preguntes RGE núm. 9931/05, 9932/05, 9934/05, 9935/05, 9936/05, 9937/05 i 9938/03, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relatives a Fundació Balear contra la Violència de Gènere (XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII i
XVIII). 4804

BZ) A la pregunta RGE núm. 9988/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a empreses públiques
de joventut (I). 4805

CA) A la pregunta RGE núm. 9989/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a empreses públiques
de joventut (II). 4805

CB) A les preguntes RGE núm. 9996/05 i 9997/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relatives a
recursos per a l'atenció als discapacitats a Menorca (I i II). 4805

CC) A les preguntes RGE núm. 10322/05 a 10377/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relatives
a persones contractades amb funcions d'assessoria (I a XVIII) i a persones contractades com a tècnics (I a XVIII). 4806

3.17. INFORMACIÓ

A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei per a la dona, RGE núm. 385/06. 4806
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 435/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a modificació del traçat de l'autovia
Eivissa-Aeroport. (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 446/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions al barranc i torrent d'Algendar.
(Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 447/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a obres al torrent de Son Bell Lloc (Ferreries).
(Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 448/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a tramitació del parc natural de la zona del
barranc d'Algendar. (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 521/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
delegació de la Conselleria de Turisme a Menorca (I). (Mesa
de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 522/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
delegació de la Conselleria de Turisme a Menorca (II). (Mesa
de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 523/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
delegació de la Conselleria de Turisme a Eivissa. (Mesa de 8
de febrer del 2006).

RGE núm. 524/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
delegació de la Conselleria de Turisme a Menorca (III). (Mesa
de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 525/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
execució del programa "Menorca tot l'any". (Mesa de 8 de
febrer del 2006).

RGE núm. 526/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
programa "Menorca tot l'any". (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 527/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
la delegada de Protecció Civil a Menorca. (Mesa de 8 de
febrer del 2006).

RGE núm. 528/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

la delegada de Funció Pública a Menorca. (Mesa de 8 de
febrer del 2006).

RGE núm. 529/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
delegat de Turisme a Menorca. (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 530/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
delegat del SOIB a Menorca. (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 531/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
delegacions del Govern de les Illes Balears a Menorca (I).
(Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 532/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
delegacions del Govern de les Illes Balears a Menorca (II).
(Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 533/06, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nova depuradora a Santa Maria. (Mesa de 8 de febrer del
2006).

RGE núm. 534/06, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nou institut a Santa Maria. (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 535/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 536/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ressonància
magnètica a Menorca (I). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 537/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ressonància
magnètica a Menorca (II). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 546/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a danys provocats per les obres de
soterrament del metro. (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 547/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a danys provocats per les obres de
soterrament del metro (II). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 548/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a inversions en centres educatius. (Mesa
de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 591/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla de salvament a les platges (I). (Mesa de 8 de febrer del
2006).



BOPIB núm. 121 -  10 de febrer del 2006 4771

RGE núm. 592/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla de salvament a les platges (II). (Mesa de 8 de febrer del
2006).

RGE núm. 593/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla especial d'ajuts a famílies monoparentals (I). (Mesa de 8
de febrer del 2006).

RGE núm. 594/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla especial d'ajuts a famílies monoparentals (II). (Mesa de 8
de febrer del 2006).

RGE núm. 595/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla especial d'ajuts a famílies monoparentals (III). (Mesa de
8 de febrer del 2006).

RGE núm. 596/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajuts a famílies durant el 2005. (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 597/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
execució de programes per a l'atenció a famílies desfavorides.
(Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 598/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions als propietaris d'espais de rellevància ambiental
(I). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 599/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions als propietaris d'espais de rellevància ambiental
(II). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 600/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla director sectorial de telecomunicacions. (Mesa de 8 de
febrer del 2006).

RGE núm. 601/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla nacional sobre drogues (I). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 602/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla nacional sobre drogues (II). (Mesa de 8 de febrer del
2006).

RGE núm. 603/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions rebudes de l'Estat en política de
drogodependències. (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 604/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa "A ca vostra" (I). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 605/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa "A ca vostra" (II). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 606/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa "A ca vostra" (III). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 607/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa "A ca vostra" (IV). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 608/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa "A ca vostra" (V). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 609/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hipoteca Jove (I). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 610/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hipoteca Jove (II). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 611/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hipoteca Jove (III). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 612/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hipoteca Jove (IV). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 613/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hipoteca Jove (V). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 614/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hipoteca Jove (VI). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 615/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hipoteca Jove (VII). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 616/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hipoteca Jove (VIII). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 617/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hipoteca Jove (IX). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

Palma, a 8 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 155 i 156 del

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

El traçat de l'autovia entre Eivissa i l'Aeroport (anomenada
per l'executiu "nou accés a l'Aeroport d'Eivissa") ha patit canvis
importants a l'alçada de l'Hipòdrom de Sant Jordi, aquests
preveuen, el gener del 2006, que la via passi d'anar soterrada
uns metres a anar alçada sobre el nivell dels terrenys, uns dos
metres.

Atès aquest fet, aquesta diputada formula les següents
preguntes:

Per quins motius s'ha modificat el traçat de l'autovia
Eivissa-Aeroport ("Nou accés a l'Aeroport d'Eivissa") a l'alçada
de l'Hipòdrom de Sant Jordi?

Per què la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports ha amagat aquest fet als afectats pel projecte, al
Parlament de les Illes Balears i a l'opinió pública?

Quina incidència econòmica significaria l'execució
d'aquests canvis sobre el que hi havia previst?

Palma, a 26 de gener del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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 actuacions ha dut a terme la Conselleria de Medi
Ambient a la zona del barranc d'Algendar i del seu torrent
(municipi de Ferreries a l'illa de Menorca) des del juny del
2003 fins a l'actualitat?

Palma, a 1 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té, la Conselleria de Medi Ambient, coneixement d'una
obra (presa) que afecta al torrent de Son Bell Lloc (municipi de
Ferreries a l'illa de Menorca), torrent que nodreix el del barranc
d'Algendar, i, en cas afirmatiu, quines actuacions pensa dur a
terme ja que aquesta obra impedeix el pas de la fauna silvestre
i afecta negativament la conservació de l'ecosistema del barranc
d'Algendar?

Palma, a 1 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la tramitació del parc natural de
la zona del barranc d'Algendar a Menorca?

Palma, a 1 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les funcions de la delegació de la Conselleria de
Turisme a Menorca, una vegada transferides les
responsabilitats del Govern de les Illes Balears, les de
promoció, les úniques no transferides al consell, a la Fundació
Turisme de Menorca?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quin és el desglossament del cost anual previst per la
Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, per al
funcionament de la seva delegació a Menorca, especificant
personal, lloguer, despeses generals, ...?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Existeix delegació de la Conselleria de Turisme del Govern
de les Illes Balears a Eivissa? Quina és la seva adreça? Quin és
el seu cost de funcionament?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les persones que treballen a la delegació de la
Conselleria de Turisme a Menorca? I quines les funcions de
cadascuna?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com preveu la Conselleria de Turisme del Govern de les
Illes Balears executar el programa que apareix als pressuposts
per al 2006, definit com el de "Menorca tot l'any"?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantia econòmica prevista pel Govern de les
Illes Balears per executar en el 2006 el programa que apareix
als pressuposts de la Conselleria de Turisme "Menorca tot
l'any"?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de feina executada en el 2005 per la
delegada de protecció civil a Menorca?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quina és la relació de feina executada en el 2005 per la
delegada de Funció Pública a Menorca?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quina és la relació de feina executada en el 2005 pel
delegat de Turisme a Menorca?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quina és la relació de feina executada en el 2005 pel
delegat del SOIB a Menorca?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els pressuposts i la definició d'activitats que han
gestionat en el 2005 cadascuna de les delegacions a Menorca
de Protecció Civil, Funció Pública, Turisme i SOIB?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost econòmic en el 2005 que suposa l'existència
de cadascuna de les delegacions del Govern de les Illes Balears
a Menorca, i concreta i específicament la de Protecció Civil,
Turisme, Funció Pública i SOIB?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Té previst el Govern de les Illes Balears construir una nova
depuradora a Santa Maria?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per a quan té previst el Govern de les Illes Balears la
construcció d'un nou institut a Santa Maria?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'ib-
salut i de medicina primària de cada illa, referida a 31 de gener
del 2006.

Palma, a 2 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost definitiu del conveni amb la ressonància
magnètica de Menorca els anys 2002, 2003, 2004 i 2005?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el número de ressonàncies magnètiques a Menorca
els anys 2002, 2003, 2004 i 2005?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines responsabilitats està exigint la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports pels danys provocats per les
obres de soterrament del metro al colAlegi Santa Isabel?

Palma, a 3 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha previst la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports qualque estudi per avaluar si la resta d'edificis
confrontants amb les obres de soterrament del metro no hagin
sofert els mateixos danys que el colAlegi Santa Isabel?

Palma, a 3 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les inversions en reforma, ampliació i/o
construcció de centres educatius prevists per al 2006?

Palma, a 3 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la dotació econòmica prevista pel Govern de les
Illes Balears per cedir en el 2006 a cadascun dels ajuntaments
que han presentat el seu Pla de salvament a les platges?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Obrirà una convocatòria pública el Govern de les Illes
Balears per ajudar els municipis en la implantació dels plans de
salvament de platges?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat l'execució pressupostària del Pla especial
d'ajuts a les famílies monoparentals de les Illes?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quants pares o mares sense parella, famílies
monoparentals a cadascuna de les illes el Govern de les Illes
Balears els ha facilitat accés al treball?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els llocs de treball ocupats i a quines empreses
estan els pares o mares de famílies monoparentals facilitats pel
Govern de les Illes Balears?
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Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants ajuts a famílies de cadascuna de les illes ha donat el
Govern de les Illes Balears en el 2005 per arribar a final de
mes?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quins ajuntaments i per quina quantia econòmica, ha
acordat o conveniat  el Govern de les Illes Balears en el 2005,
l'execució de programes per a l'atenció a famílies desfavorides?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat l'execució en el 2005 dels programes de
subvencions de la Conselleria de Medi Ambient als propietaris
que han invertit en espais de rellevància ambiental?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines inversions s'han subvencionat en el 2005 a
cadascuna de les illes per part de la Conselleria de Medi
Ambient realitzades pels propietaris en espais de rellevància
ambiental?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern de les Illes Balears aprovar el Pla
director sectorial de telecomunicacions?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els projectes presentats pel Govern de les Illes
Balears al Pla nacional sobre drogues en el 2005, especificant
actuacions i cost econòmic de cadascuna?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat l'ajut econòmic rebut pel Govern de les Illes
Balears en el 2004 i 2005 del Govern de l'Estat del Pla nacional
sobre drogues?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.



BOPIB núm. 121 -  10 de febrer del 2006 4777

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les actuacions del Govern de les Illes
Balears que han justificat les aportacions rebudes per l'Estat en
política de drogodependències, especificant actuacions i el cost
econòmic de cadascuna?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat l'aportació del Govern de l'Estat al programa
"A ca vostra" a cadascun dels anys 2002, 2003, 2004 i 2005?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat l'aportació econòmica del Govern de les Illes
Balears al programa "A ca vostra" a cadascun dels anys 2002,
2003, 2004 i 2005?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants usuaris a l'illa de Mallorca han gaudit del programa
"A ca vostra" a cadascun dels anys 2002, 2003, 2004 i 2005?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants usuaris a l'illa de Menorca han gaudit del programa
"A ca vostra" a cadascun dels anys 2002, 2003, 2004 i 2005?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants usuaris a les illes d'Eivissa i Formentera han gaudit
del programa "A ca vostra" a cadascun dels anys 2002, 2003,
2004 i 2005?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes visites ha rebut la pàgina web del Govern on
s'informa de la Hipoteca Jove des de la seva posada en marxa?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quantes telefonades s'han rebut al número d'informació de
la Hipoteca Jove que ha posat a disposició dels usuaris el
Govern de les Illes Balears, des del seu funcionament?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes solAlicituds d'aval per tal de contractar una
Hipoteca Jove ha rebut el Govern de les Illes Balears des del
passat mes d'octubre del 2005?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants avals ha concedit el Govern de les Illes Balears per
a la contractació d'hipoteques joves des del passat mes
d'octubre del 2005?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes hipoteques joves s'han contractat des d'octubre del
2005 a Mallorca?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes hipoteques joves s'han contractat des d'octubre del
2005 a Menorca?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes hipoteques joves s'han contractat des d'octubre del
2005 a Eivissa i Formentera?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'import mínim contractat en una Hipoteca Jove?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'import màxim contractat en una Hipoteca Jove?

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 680/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a model de finançament de les Illes Balears. (Mesa de
8 de febrer del 2006).

RGE núm. 717/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació a la segona edició de la fira Futur Jove. (Mesa de
8 de febrer del 2006).

RGE núm. 718/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions
sobre elaboració i tramitació d'una llei d'espectacles. (Mesa de
8 de febrer del 2006).

RGE núm. 719/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions formatives de l'Escola Balear d'Administració Pública
(EBAP). (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 720/06, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
relació amb el sector lacti. (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 721/06, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a índex de
sinistralitat laboral l'any 2005. (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 722/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a índex d'evolució del mercat laboral. (Mesa de 8 de febrer del
2006).

RGE núm. 723/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés
expropiatori a Eivissa. (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 724/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
incoats a dos instituts d'Eivissa. (Mesa de 8 de febrer del
2006).

RGE núm. 725/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
macroprojectes de carreteres a Eivissa. (Mesa de 8 de febrer
del 2006).

RGE núm. 726/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaracions del Molt Hble. Sr. President del Govern. (Mesa
de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 728/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a informe de la Comissió de Medi Ambient sobre Son
Espases. (Mesa de 8 de febrer del 2006).

Palma, a 8 de febrer del 2006.
El pesident del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el president del Govern que el nou Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears ha d'incorporar el model de
finançament de les Illes Balears?

Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines previsions té la Conselleria de Presidència i Esports
en relació a la participació a la segona edició de Fira Futur
Jove?

Palma, a 8 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les previsions de la Conselleria d'Interior en
l'elaboració i la tramitació d'una llei d'espectacles?

Palma, a 8 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quina ha estat l'evolució de les accions formatives de
l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) corres`ponents
al Pla de Formació en llengües des de l'inici de la present
legislatura?

Palma, a 8 de febrer del 2006.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha promogut la Conselleria d'Agricultura
i Pesca durant aquesta legislatura en relació amb el sector lacti?

Palma, a 8 de febrer del 2006.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els índexs de sinistralitat laboral durant
l'any 2005 a les Illes Balears?

Palma, a 8 de febrer del 2006.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els índexs d'evolució del mercat laboral a
les Illes Balears?

Palma, a 8 de febrer del 2006.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,

Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Creu la consellera que el procés expropiatori per l'execució
dels projectes d'autovies d'Eivissa-Sant Antoni i nou accés a
l'aeroport d'Eivissa és el correcte?

Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat es troben els expedients incoats a dos instituts
d'Eivissa per una presumpta manipulació a estudiants que es
manifestaren en contra de la política de carreteres del Govern
de les Illes Balears?

Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, atesa la situació creada a l'illa d'Eivissa, aturar
l'execució dels macroprojectes de carreteres i complir la llei?

Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A què es referia el Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears quan va dir a la passada FITUR que era
necessari desregularitzar el turisme?

Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què pensa fer el Govern després que la Comissió de Medi
Ambient no hagi informat el projecte de l'Hospital de Son
Espases?

Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 432/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a estant de Balears a IBATUR, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de dia 2 de febrer
del 2006).

RGE núm. 443/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a tractament informatiu d'IB3 TV, a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de dia 2 de febrer
del 2006).

RGE núm. 506/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesura
audiomètrica electrònica d'audiències, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de dia 2 de febrer
del 2006).

RGE núm. 507/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
de l'ampliació de la programació 24 hores, a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de dia 2 de febrer
del 2006).

RGE núm. 508/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informatiu matinal, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de dia 2 de febrer del 2006).

RGE núm. 509/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura
de senyals de televisió a les Illes Balears, a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de dia 2 de febrer
del 2006).

RGE núm. 510/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
presència de les diferents illes a la programació matinal, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de dia 2 de febrer del 2006).

RGE núm. 511/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nivell de producció pròpia d'IB3 Televisió, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de dia 2 de febrer del 2006).

RGE núm. 512/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació del
Consell Audiovisual de les Illes Balears, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de dia 2 de febrer
del 2006).

RGE núm. 513/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contenciosos, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de dia 2 de febrer del 2006).

RGE núm. 514/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiència d'IB3 (I), a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de dia 2 de febrer del 2006).

RGE núm. 515/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiència d'IB3 (II), a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de dia 2 de febrer del 2006).

Palma, a 2 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Per quin motiu no es va donar informació de l'acte de
protesta a l'estant de Balears d'IBATUR del dia 28 de gener?

Palma, a 1 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Li pareix correcte a la directora d'IB3 el tractament
informatiu que donà IB3-TV del resultat de les eleccions
primàries del PSM?

Palma, a 1 de febrer del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Què pensa fer l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears perquè les nostres illes puguin disposar d'una mesura
audiomètrica electrònica d'audiències per als seus mitjans
audiovisuals?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Quina valoració fa la directora de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears IB3 de l'ampliació de la
programació durant les 24 hores del dia?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Quina valoració li mereix a la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears l'emissió de
l'informatiu matinal d'aquesta cadena?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Quina és en aquests moments la cobertura de senyals de
televisió a les Illes Balears, després de la implementació de les
darreres actuacions d'IB3 a la Serra de Tramuntana?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Quins efectes ha tingut en el conjunt de les Balears la
presència de cada una de les illes des de l'inici de la
programació matinal?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Quin és el nivell de producció pròpia d'IB3 Televisió?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quina opinió li mereix a la directora general de l'ens públic
RTVIB la proposta de la comissió d'experts de la reforma de
l'Estatut, sobre la creació d'un Consell Audiovisual de les Illes
Balears?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quina opinió li mereix a la directora general de l'ens públic
RTVIB que en el primer any de funcionament d'IB3 tengui
interposats 2 contenciosos?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Està d'acord la directora general amb l'afirmació de la Sra.
Vicepresidenta del Govern de les Illes Balears que estableix
l'audiència d'IB3 en el 45%?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la directora general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quina és l'audiència mitjana per Sofres per a IB3 els darrers
mesos?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

Ordre de Publicació

RGE núm. 417/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions davant els tremolors de les obres
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del soterrament de les vies que afecten els veïnats, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 8 de
febrer del 2006).

RGE núm. 418/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions davant els tremolors de les obres
del soterrament de les vies que afecten el centre Santa Isabel,
a contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 419/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a previsió de finalització de les obres del
soterrament de les vies del tren, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 420/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a estudis sobre la situació de les obres del
soterrament de les vies arran de les vibracions, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 8 de
febrer del 2006).

RGE núm. 421/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a informes tècnics realitzats i el seu seguiment
per mor del projecte i les obres del soterrament de les vies del
tren, a contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
(Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 422/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a investigació sobre els motius dels tremolors
provocats per les obres del soterrament de les vies del tren, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 423/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a raons per a no aturar les obres del
soterrament de les vies del tren davant els problemes de la
seva execució, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 441/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
investigació contra instituts d'Eivissa, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 8 de febrer
del 2006).

RGE núm. 538/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
escola pública a Alaior (Menorca), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 8 de febrer
del 2006).

RGE núm. 539/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
escoleta a Es Migjorn Gran (Menorca), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 8 de febrer
del 2006).

Palma, a 8 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quines actuacions durà a terme per garantir la seguretat dels
veïnats de la zona on es dur a terme el soterrament de les vies
i que ha patit continus tremolors i esquerdes a les parets
d'alguns habitatges?

Palma, a 31 de gener del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quines actuacions durà a terme el Govern per garantir la
seguretat dels infants/professorat del centre Santa Isabel de
Palma després dels dos tremolors que ha sofert el centre
escolar?

Palma, a 31 de gener del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quan està previst finalitzar les obres del soterrament de les
vies del tren a Palma?

Palma, a 31 de gener del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.



BOPIB núm. 121 -  10 de febrer del 2006 4785

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 oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quins estudis sobre la situació de la zona s'han dut a terme
des de la primera vibració al colAlegi Santa Isabel produïda el
18 de novembre del 2005, i el segon tremolor produït el 25 de
gener passat?

Palma, a 31 de gener del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Els informes tècnics realitzats que donen suport al projecte
del soterrament de les vies del tren i de l'estació intermodal de
Palma i els del seguiment de les obres d'aquest projecte s'han
elaborat únicament pels tècnics de la Conselleria d'Obres
Públiques o, també, per tècnics aliens a l'administració
contractant?

Palma, a 31 de gener del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Ha investigat o pensa investigar la Conselleria d'Obres
Públiques les causes i els motius dels tremolors i les vibracions
que afecten la zona de les obres del soterrament de les vies del
tren i de l'estació intermodal de Palma?

Palma, a 31 de gener del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Per quines raons no s'aturen les obres fins que es detectin
els problemes que provoquen la greu manca de seguretat i així
evitar l'alarma social i mals majors?

Palma, a 31 de gener del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

És cert que la conselleria ha obert una investigació contra
dos instituts d'Eivissa per una presumpta manipulació dels
estudiants que es concentraren al consell insular per protestar
contra les autovies d'aquesta illa?

Palma, a 30 de gener del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

A què és deguda la demora en la nova escola pública a
Alaior (Menorca) que ha de construir la Conselleria d'Educació
a Cala en Busquets?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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Pensa la Conselleria d'Educació subvencionar amb una
tercera part el projecte de la nova escoleta (0-3) a Es Migjorn
Gran de Menorca?

Palma, a 2 de febrer del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 388/06, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aplicació de la legislació vigent sobre el tabac. (Mesa de 8 de
febrer del 2006).

RGE núm. 412/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a obres de soterrament de les vies del tren
i de l'estació intermodal de Palma. (Mesa de 8 de febrer del
2006).

RGE núm. 584/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds relativa a reprovació de la consellera d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports. (Mesa de 8 de febrer del
2006).

Palma, a 8 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

En complir-se el primer mes de vigència simultània de la
llei autonòmica 4/2005, de dia 29 d’abril, sobre
drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears (BOIB
núm. 71, de 10 de maig) i la llei estatal 28/2005, de 26 de
desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la
publicitat dels productes de tabac (BOE núm. 309, de 27 de
desembre), resulta adequat fer una aproximació a la realitat
resultant de la seva aplicació.

Partint del total reconeixement dels drets dels no fumadors
i de la necessitat d’apostar per la salut dels ciutadans en
general, no es pot obviar que, com a resultat d’allò que
determinen ambdós textos legals, se’n deriven conseqüències
a l’activitat econòmica, algunes d’elles de caràcter negatiu.

Efectivament, malgrat sigui totalment imprescindible
regular els espais en els quals està prohibit fumar, així com
establir mesures de caire assistencial o sanitari per als
fumadors, no és manco evident que aquestes actuacions

administratives no poden, en cap cas, afectar el mercat de lliure
comerç.

En aquest sentit, i en paraules més clares, màxima restricció
en el consum no ha de significar màxima restricció de venda.
Així ho han entès a països del nostre entorn en els quals també
s’han establert dràstiques mesures contra el consum de tabac.

A Mallorca, i a les Illes Balears, l’economia es fonamenta
bàsicament en l’activitat turística. A més a més el nostre
dinamisme empresarial ha conduït a la creació de tot un ventall
de comerços, alguns d’ells molt específics. Tant un aspecte
com l’altre han sofert, només en aquest primer mes, un descens
d’activitat que es traduirà en una pèrdua de llocs de treball
important.

Un altre aspecte a considerar, quant a conjunció de les dues
lleis, és allò referit als establiments de restauració de superfície
inferior als 100 metres quadrats. En aquest cas ens trobam
davant una greu discriminació respecte als comerços de la resta
de l’Estat, ja que només a les Illes Balears els empresaris que
lliurement optin per declarar el seu local per a fumadors
obligatòriament hauran de fixar una zona per a no fumadors,
adequadament separada, amb la despesa i l’impacte estètic que
pot suposar.

És per tot això que el grup de diputats d’Unió Mallorquina
al Grup Parlamentari Mixt presenten la següent proposició no
de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a efectuar les reformes necessàries de la Llei 28/2005 per tal
que l’anomenat segon canal de distribució de tabac pugui, com
fins el 31 de desembre del 2005, mantenir-se actiu en la seva
venda.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a efectuar les reformes necessàries en la Llei 4/2005
per tal que els locals de superfície menor als 100 metres
quadrats tenguin el mateix tractament que a la resta de l’Estat.

Palma, a 31 de gener del 2006.
El portaveu suplent:
Miquel Nadal i Buades.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les obres de soterrament del ferrocarril i la construcció de
l’estació intermodal a Palma estan provocant moltes, i de tot
tipus, de molèsties -acústiques, vibracions, brutícia en la via
urbana, fang a la calçada, tremolors i esquerdes en els edificis,
entre d’altres- que afecten els veïnats de la zona des del seu
inici. Les obres es realitzen a tota hora, en diumenges i festius,
per acabar el més prest possible i poder inaugurar-les abans de
les eleccions.
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Els poders públics tenen la responsabilitat i l’obligació de
protegir la seguretat i la salut dels ciutadans, i d’aplicar les
mesures previstes per protegir la seguretat de totes les persones
i el seu benestar.

Els forts tremolors a causa de les obres de soterrament, que
varen afectar l’escola Santa Isabel varen provocar un primer
desallotjament el dia 18 de novembre del 2005 i varen causar
pànic a molts de veïnats d’ambdues bandes del corredor
ferroviari, i un segon tremolor dia 25 de gener d’enguany,
posen en qüestió la seguretat de la zona.

Les presses en les obres no tenen cap justificació, i
l’actuació més responsable per part de la Conselleria d’Obres
Públiques seria, abans de continuar les obres, assegurar-se que
no provocaran més riscos ni posaran en perill la seguretat de les
persones, així com assegurar també que les obres estaran ben
fetes per al futur i que s’evitin conseqüències negatives.

Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aturar
cautelarment les obres de soterrament de la via del ferrocarril
i la construcció de l’estació intermodal de Palma fins que es
garanteixi la seguretat de les obres, s’investigui l’origen dels
tremolors i es garanteixi el dret dels veïnats a la seva seguretat
i al seu benestar.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Obres
Públiques a investigar amb rigorositat les causes dels tremolors
i les vibracions que afecten l’escola Santa Isabel i els veïnats de
les zones on es duen a terme les obres de soterrament de la via
del ferrocarril i la construcció de l’estació intermodal de Palma,
i a plantejar les solucions més segures per al present i el futur
d’aquest projecte.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern i, en
especial, la Conselleria d’Obres Públiques perquè creïn una
comissió mixta entre les diferents administracions implicades
en el projecte, Govern i Ajuntament de Palma, amb la
participació de les organitzacions veïnals i amb experts
independents en la matèria per tal d’informar de forma
adequada de totes les actuacions que es duen a terme, i que en
reiniciar-se les obres de soterrament es garanteixi i es controli
la seguretat de l’obra i la seva execució sigui compatible amb
la normativa municipal i amb el respecte al descans diari i
setmanal dels veïnats.

Palma, a 31 de gener del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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 Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

La consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports,
des del seu nomenament per part del president Matas, ha duit
a terme una cursa frenètica per omplir d’asfalt les Illes amb
projectes d’autopistes insostenibles i desmesurats, afavoridors
de la urbanització del sòl rústic i desincentivadores del
transport colAlectiu.

La consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports ha
estat incapaç d’adoptar cap mesura per afavorir l’accés a
l’habitatge dels ciutadans de les Illes, que és el principal
problema d’una bona part de la població; ben al contrari, hem
vist com aquests anys es continuava disparant el preu dels
habitatges. L’actuació “estrella” del seu mandat, l’anomenada
Hipoteca Jove (una hipoteca que es pot saldar als 75 anys!), a
més de ser discriminatòria afavoreix els promotors
immobiliaris, les entitats de crèdit i la pujada de preus.

La consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports és
la responsable de l’enganyifa que va suposar la declaració
d’obligació de servei públic dels vols entre illes.

La consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports és
la responsable de la pèrdua de 241 milions d’euros, previstos
al Conveni de Carreteres, per la seva actitud de prepotència i
l’incompliment sistemàtic d’aquest conveni, la qual cosa ha
provocat la seva rescissió per part del Govern central.

La consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports ha
demostrat al llarg del seu mandat una manca total de capacitat
i voluntat negociadora que li ha impedit arribar a qualsevol
acord amb administracions d’un altre color polític.

La consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports ha
adjudicat projectes de carreteres pel sistema de peatge a
l’ombra per un import de 482 milions d’euros, tot i que són
projectes que compten amb un rebuig social fortíssim i que
hauria pogut disposar de finançament estatal en el cas que els
projectes haguessin estat consensuats.

La consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports és
la principal responsable de les actuacions ilAlegals dutes a
termes per l’UTE Accesos Ibiza en finques particulars, de la
falsificació d’actes, d’un procés expropiador completament
irregular, de les amenaces als propietaris, de l’ocupació de
finques per la via del fet, de la crispació de la societat
eivissenca i de l’enfrontament entre la Guàrdia Civil, actuant a
requeriment seu, i ciutadans pacífics de l’illa d’Eivissa, amb el
resultat de diverses persones ferides.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears reprova l’actuació de la
consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Margalida Isabel Cabrer, i solAlicita al president Jaume Matas
la seva substitució per una persona respectuosa de la legalitat
i que sigui capaç de dialogar amb les institucions i la societat.

Palma, a 3 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 449/06, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a descomptes del transport per a extracomunitaris,
amb qualificació de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 544/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou hospital de referència, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió no permanent de
Salut (Mesa de 8 de febrer del 2006).

RGE núm. 583/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds relativa a rebuig de les actuacions ilAlegals dutes
a terme en l'execució dels projectes d'autovies executats pel
Govern balear, amb qualificació de tramitació davant la
Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de 8 de febrer del
2006).

Palma, a 8 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Als darrers anys s’ha produït a les Illes Balears un fort
augment de població, majoritàriament compost per persones
originàries de països no comunitaris.

Aquestes persones que viuen i treballen a les nostres illes,
per a la seva integració amb la població autòctona, es va
necessari que puguin gaudir dels mateixos drets i deures en
igualtat de condicions.

Una de les reivindicacions històriques dels mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterencs ha estat que es
compensin els costos de la insularitat, ja que els desplaçaments
a la península, qualsevol que sia el mitjà de transport emprat,
suposa una despesa major per als habitants de les Illes.

Aquesta reivindicació, acceptada pel Govern de l’Estat i
que a dia d’avui suposa la reducció del 45% del preu dels
bitllets, no s’aplica als residents no comunitaris, encara que
compleixen amb tots els deures com és, per exemple, pagar els
seus impostos directes i indirectes a la nostra comunitat.

Aquest fet suposa una discriminació per a aquest colAlectiu
i dificulta la plena integració de les persones que el formen.

Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar les negociacions necessàries amb el Govern de
l’Estat a fi de fer possible l’aplicació dels descomptes dels
bitllets per a viatges a la península a totes les persones
estrangeres amb residència a les Illes Balears.

Palma, a 1 de febrer del 2006.
La diputada:
Aina S. Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

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 PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió no
permanent de Salut.

Des de fa temps existeix la necessitat de comptar amb un
nou hospital universitari de referència que doni resposta a les
necessitats de la societat de les Illes Balears.

Tot i existir un projecte per fer aquest nou hospital a
l’emplaçament que ocupa l’actual a Son Dureta, el Govern de
les Illes Balears decidí iniciar els tràmits per construir-lo a Son
Espases.

Aquesta decisió, a més d’un increment important dels
costos, ha suposat un endarreriment en l’inici de les obres que
ha implicat que els ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes es
vegin privats del dret a comptar amb unes instalAlacions
hospitalàries adequades a les seves necessitats.

Per tot això el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a suspendre immediatament la tramitació per a la
construcció del nou hospital a Son Espases i a iniciar els
tràmits, amb caràcter d’urgència, per dur a terme el projecte de
nou hospital a Son Dureta.

Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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 Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

El 17 de gener del 2006 alguns propietaris de terrenys
afectats pel projecte d’autovia anomenat “nou accés a
l’aeroport d’Eivissa” reberen un escrit amenaçador, amb
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signatura ilAlegible, de l’UTE adjudicatària d’aquestes obres,
Accesos Ibiza (Matías Arrom Bibiloni-Ortiz Construcciones y
Proyectos SA), en el qual s’afirmava que “siguiendo órdenes
de la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo del Govern
balear vamos a empezar los trabajos encomendados en su
parcela”.

Segons l’escrit, aquests treballs s’haurien iniciat el dia 23 de
gener del 2005 i consistirien en labores de despeje y desbroce
continuando con las demoliciones; això sí, l’esmentada UTE
de manera “generosa” anuncia que donarà als propietaris un
periodo de desalojo más que razonable.

S’ha de tenir en compte que cap d’aquests propietaris no ha
signat les actes prèvies d’ocupació ni, evidentment, han rebut
la indemnització per l’ocupació dels béns que es volen
expropiar. En molts de casos ni tan sols no han rebut cap tipus
de comunicació per part del Govern. A tots els efectes
continuen essent els titulars d’aquests terrenys i el Govern no
té cap classe de títol de propietat que li permeti ordenar-hi
actuacions.

S’ha de tenir en compte també que en algunes d’aquestes
parcelAles hi ha habitatges que són la residència dels seus
titulars.

Per altra banda, el 21 de gener del 2006 maquinària de
l’UTE Accesos Ibiza entrà en una propietat privada i destrossà
una fossa sèptica, canals de reg i una era, tot això fora de la
zona afectada pel projecte de carretera. Fins ara l’empresa
constructora no ha demanat disculpes ni ha indemnitzat els
danys causats.

El 22 de gener la maquinària de l’empresa constructora
inicià treballs d’explanació a l’esmentada finca privada. Davant
la presència de la Guàrdia Civil -requerida pel propietari- les
màquines abandonaren la propietat. No obstant això hi tornaren
a entrar el dia 24 i el 25, en què, a més, es va produir una
càrrega de la Guàrdia Civil -cosa inèdita a l’illa d’Eivissa-
contra els veïns i els membres de la Plataforma Antiautopistes
concentrats. El TSJB va ordenar la paralització cautelar de les
obres. Tot i que posteriorment va aixecar-la, no ho va fer sense
fer constar les irregularitats molt greus de l’acta prèvia
d’ocupació.

Els dies posteriors s’han produït noves amenaces contra els
propietaris i invasions de finques privades per part de personal
i maquinària de l’UTE. Tot això ha provocat un grau de
crispació considerable en la societat eivissenca, la presència
constant de la força pública i diverses denúncies als jutjats.

Aquests fets són conseqüència de l’obstinació de la
Conselleria d’Obres Públiques del Govern a dur endavant costi
el que costi i de la manera més ràpida possible unes obres
d’autovies absurdes que compten amb el rebuig molt majoritari
de la població d’Eivissa. Per tal d’accelerar el procés s’ha
recorregut a declarar la urgència de les ocupacions sense cap
justificació i s’han fet, de manera completament ilAlegal, actes
definitives d’ocupació sense l’existència d’actes prèvies. Tot
això amb la vergonyosa colAlaboració i complicitat del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera.

Per aquests motius el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Els Verds presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears condemna les ocupacions
ilAlegals de finques i les amenaces als propietaris de les
parcelAles afectes pel projecte de nou accés a l’aeroport
d’Eivissa.

2. El Parlament de les Illes Balears exigeix de la Conselleria
d’Obres Públiques el compliment escrupolós de la legalitat en
tots els processos de construcció de carreteres.

3. El Parlament de les Illes Balears exigeix de la Conselleria
d’Obres Públiques el pagament de les indemnitzacions
corresponents als propietaris que hagin sofert danys en les
seves finques com a conseqüència de l’entrada ilAlegal de
maquinària d’obres.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar els projectes d’autovies Eivissa-aeroport i
Eivissa-Sant Antoni i substituir-los per projectes de millora
d’aquestes vies que comptin amb un suport majoritari de la
població.

Palma, a 3 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 3952/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a valoració
del lloguer de la posada de Biniatró.(BOPIB núm. 46 de 18 de
juny del 2004).

A banda de tots els tràmits interns, en aquest sentit
pertinents, consta a l'expedient un informe emès per l'entitat
TINSA pel qual es considera correcta una renda mensual que
rondi la forquilla dels 5.000-5.500 euros mensuals. És a dir,
una renda anual d'entre 60.000 i 66.000 euros.

En conseqüència, el Govern va negociar la renda a la banda
més baixa dels preus de mercat i això sense tenir en compte la
totalitat de les clàusules del contracte, les quals li atorguen
altres avantatges econòmics.

Palma, 26 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 4040/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a Casal
Bartomeu Beltran. (BOPIB núm. 46 de 18 de juny del 2004).
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Dia 22 de juny: inauguració de la Casa Museu de Biniatró.
Dia 25 de juny: Jornada de portes obertes.
Dia 2 de juliol: Jornada de portes obertes amb motiu de les

Festes de Sant Victorià.
Juliol-agost: Exposició Bruno Beran.
Dia 9 d'agost: dins del cicle de Cinema a la Fresca es

projectà la pelAlícula "21 gramos". Direcció: Alejandro
González Iñarritu.

Agost-setembre: visites guiades.
Curs escolar 2005-2006: participació al programa de la

Direcció General de Cultura adreçat als escolars "Viu la
Cultura" (visites concertades).

Palma, 26 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 8563/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a finançament
construcció de l'escoleta d'Alaior. (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).

La Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat, atesa la convocatòria de subvencions mitjançant
Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de 30 de juny del
2004, (BOIB 96, de 10 de juliol), per la qual es convoquen
ajudes destinades als ajuntaments de les Illes Balears per a la
creació o millora d'una xarxa pública de centres educatius
adreçats als infants de 0-3 anys, per al curs 2003-2004. I atesa
la Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia 29 de
novembre del 2004, per la qual s'adjudiquen ajudes destinades
a ajuntaments de les Illes Balears, per a la creació, ampliació o
millora d'una xarxa pública de centres educatius adreçats als
infants de 0-3 anys, va fer efectiva la subvenció de 54.809,28
euros, a càrrec dels pressuposts generals del 2004 a
l'Ajuntament d'Alaior per a l'escoleta municipal.

Palma, 26 del gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 8564/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a escoleta de 0-3
anys d'Alaior. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del 2004).

La Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat va convocar una línia de subvencions mitjançant la
Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de 30 de juny del
2004, (BOIB 96, de 10 de juliol), per la qual es convoquen
ajudes destinades als ajuntaments de les Illes Balears per a la
creació, l'ampliació o la millora d'una xarxa pública de centres
educatius adreçats als infants de 0-3 anys, per al curs 2003-04.
I atesa la Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de dia
29 de novembre del 2004, per la qual s'adjudiquen ajudes
destinades a ajuntaments de les Illes Balears, per a la creació,
ampliació o millora d'una xarxa pública de centres educatius
adreçats als infants de 0-3 anys, va fer efectiva la subvenció de

54.809,28 euros, a càrrec dels pressuposts generals del 2004 a
l'Ajuntament d'Alaior per a l'escoleta municipal. 

L'Ajuntament de Sant Lluís també va presentar una
solAlicitud en base a l'esmentada convocatòria, per a la compra
de material, per a la creació d'una nova aula per a nadons i
posar cautxú en el pati de la mateixa aula. En aquest cas la
solAlicitud es va denegar perquè fou presentada fora de termini,
fet que en data de 14 de setembre va ser comunicat a l'esmentat
ajuntament, així mateix es va informar que el material i el
mobiliari no formen part de l'objecte de la Resolució.

Palma, 26 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 4447/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a dades
de l'alumnat de batxillerat. (BOPIB núm. 89 de 3 de juny del
2005).

S'adjunta documentació.

Palma, 26 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

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

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 4920/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a obres
d'ampliació del ColAlegi Cas Serres (I). (BOPIB núm. 91 de 17
de juny del 2005).

En relació a aquest particular, existeix una previsió perquè
les esmentades obres s'iniciïn dins l'any 2006.

Palma, 26 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 4922/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a obres
d'ampliació del ColAlegi Cas Serres (II). (BOPIB núm. 91 de
17 de juny del 2005).

Sí, i per això a principis d'aquest any es va encarregar el
projecte d'ampliació i millora del centre de referència. Quant al
material ens trobem en un procés de renovació del mateix,
havent efectuat entrega de material divers i quedant pendent el
lliurament d'algunes partides de mobiliari i material didàctic.
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Palma, 26 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 4926/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a obres
d'ampliació del ColAlegi de Can Misses (II). (BOPIB núm. 91
de 17 de juny del 2005).

En aquest centre educatiu s'han realitzat una sèrie d'obres
durant l'estiu del 2005, 25 de juliol i 19 d'agost, consistents en
la impermeabilització de cobertes i millores vàries, les quals
han suposat la inversió total de 39.836,19 euros.

Palma, 26 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 4927/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a obres
d'ampliació del ColAlegi Poeta Villangómez (I). (BOPIB núm.
91 de 17 de juny del 2005).

Al Pla d'infraestructures presentat el 25 de febrer del 2004,
hi ha previst una ampliació del centre per un import de
48.080,97 euros. Dins el mes de juliol de l'any 2005, es va
realitzar una actuació de reforma i adequació de la sala de
calderes per un import de 29.000 euros.

Després d'una visita realitzada al centre per part del gerent
i el cap de servei de projectes i supervisió, es va comprovar que
l'ampliació del centre hauria d'incloure les aules d'infantil i
millores en instalAlacions i distribució, el que suposaria una
inversió elevada i en l'actualitat no hi ha pressupost.

Per això, és impossible donar data d'inici de l'obra.

Palma, 26 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
J)

A les preguntes RGE núm. 5540 i 5541/05, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relatives a naus
industrials creades els anys 2004 i 2005. (BOPIB núm. 98 de
29 de juliol del 2005).

A l'any 2004 es varen realitzar les gestions necessàries per
tal de poder començar a executar les naus industrials l'any
2005. Així aquest any 2005 s'estan executant 20 naus a Es
Migjorn Gran (Menorca) i 5 naus a Ferreries (Menorca). La
superfície construïda és de 5.000 m2 a Es Migjorn Gran i de
1.142 m2 a Ferreries.

Palma, 19 de gener del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5726/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a foment de la
contractació indefinida dels colAlectius de persones
discapacitades l'any 2004. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del
2005).

L'Ordre TS 1939/2004, d'11 de juny, de distribució
territorial per a l'exercici econòmic del 2004 de subvencions
corresponents a programes de suport a la creació d'ocupació, va
assignar a les Illes Balears la quantitat d'1.034.910 euros per a
la contractació indefinida de minusvàlids.

El nombre de treballadors minusvàlids contractats amb
càrrec a aquestes subvencions va ser de 167 i l'import total de
subvencions concedides va ser de 610.187,90 euros.

S'adjunta quadre comparatiu del període 2002-2004.

Any Quantitat
pressupost.

Quantitat
concedida

Nombre de
treballadors

2002 779.580,00 728.636,03 197

2003 830.610,00 428.088,03 144

2004 1.034.910,00 610,187,90 167

Palma, 26 de gener del 2006.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5727/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a subvencions a
les persones discapacitades en atur (I). (BOPIB núm. 98 de 29
de juliol del 2005).

Anualment la Conselleria de Treball i Formació obre la
convocatòria d'ajuts destinats a fomentar la integració de
discapacitats en centres especials d'ocupació i treball autònom.

Enguany la convocatòria s'ha aprovat per resolució del
conseller de Treball i Formació de dia 18 de febrer del 2005,
publicada en el BOIB 28 ext. de 18 de febrer.

En data 12 d'agost del 2005 s'ha presentat una solAlicitud
que es tramita favorablement per un import de 3.906,05 euros.

El termini de solAlicituds acaba dia 31 d'octubre del 2005.
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A afectes comparatius s'adjunta quadre de treballadors
minusvàlids autònoms que han estat beneficiaris de
subvencions durant els anys 2001 a 2004.

Any Nombre de
solAlicituds

Nombre de
treballadors

Quantia de la
subvenció

2001 8 8 31.252,56 i

2002 7 7 26.711,43 i

2003 4 4 15.626,28 i

2004 6 6 25.420,34 i

2005* 1 1 3.906,50 i

(* En tràmit a 12/08)

Palma, 23 de gener del 2006.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5728/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a subvencions a
les persones discapacitades en atur (II). (BOPIB núm. 98 de
29 de juliol del 2005).

Anualment la Conselleria de Treball i Formació obre la
convocatòria d'ajuts destinats a fomentar la integració de
discapacitats en centres especials d'ocupació i treball autònom.

Enguany la convocatòria s'ha aprovat per resolució del
conseller de Treball i Formació de dia 18 de febrer del 2005,
publicada en el BOIB 28 ext. de dia 18 de febrer.

A data 12 d'agost del 2005, amb càrrec a la convocatòria
esmentada, es tramiten les solAlicituds següents:

- Tipus de subvenció: projectes generadors d'ocupació;
nombre de solAlicituds: 6; llocs de treball que es creen: 50;
quantia de la subvenció: 695.540,06 euros.

- Tipus de subvenció: treballadors minusvàlids autònoms;
nombre de solAlicituds: 1; llocs de treball que es creen: 1;
quantia de la subvenció: 3.906,05 euros.

El termini de presentació de solAlicituds acaba dia 31
d'octubre del 2005.

A efectes comparatius s'ajunten els quadres de les
subvencions concedides per a projectes generadors d'ocupació
en centres especials d'ocupació i a treballadors minusvàlids
autònomes durant els anys 2001 a 2004.

Projectes generadors d'ocupació

Any Nombre de
solAlicituds

Nombre de
treballadors

Quantia de la
subvenció

2001 8 8 31.252,56 i

2002 7 7 26.711,43 i

2003 4 4 15.626,28 i

2004 6 6 25.420,34 i

2005* 1 1 3.906,50 i

Treballadors minusvàlids constituïts en autònoms

Any Nombre de
solAlicituds

Llocs
creats

Persones
ocupades

Quantia
subvenc.

2001 8 8 8 31.252,56

2002 7 7 7 26.711,43

2003 4 4 4 15.626,28

2004 6 6 6 25.420,34

2005* 1 1 1 3.906,50

(* En tràmit a 12/08)

Palma, 23 de gener del 2006.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5729/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a noves places a
centres de discapacitats (I). (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol
del 2005).

La pregunta, en el seu encapçalament, va adreçada a la
consellera de Presidència i Esports però, en la seva formulació,
la pregunta es fa al conseller de Treball i Formació.

Així mateix no queda clar a quins centres es refereix la
diputada. Per tot això es fa difícil donar una resposta adequada
a aquesta pregunta.

Palma, 23 de gener del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5745/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a llocs de feina
nous en centres especials d'ocupació (I). (BOPIB núm. 98 de
29 de juliol del 2005).
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La convocatòria d'ajuts destinats a fomentar la integració
laboral de discapacitats en centres especials d'ocupació i treball
autònom corresponent a l'any 2004 es va aprovar per resolució
del conseller de Treball i Formació de dia 26 d'abril del 2004
(BOIB núm. 65, de 8 de maig).

Les subvencions concedides durant l'any 2004 per a
projectes generadors d'ocupació van crear 36 llocs de treball en
centres especials d'ocupació.

A afectes comparatius, s'adjunta quadre de les subvencions
concedides per a projectes generadors d'ocupació en centres
especials d'ocupació i a treballadors minusvàlids autònoms
durant els anys 2001 a 2004. També s'indiquen les solAlicituds
que estan en tràmit amb càrrec a la convocatòria corresponent
a l'any 2005, el termini de solAlicituds de la qual acaba dia 31
d'octubre.

Any Nombre de
solAlicituds

Llocs de
treball creats

Quantia de la
subvenció

2001 4 21 300.506,05 i

2002 1 4 72.121,45 i

2003 4 20 246.963,61 i

2004 6 36 514.522,70 i

2005* 6 50 695.540,06 i

(* En tràmit a 12/08)

Palma, 23 de gener del 2006.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5746/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a llocs de feina
nous en centres especials d'ocupació (II). (BOPIB núm. 98 de
29 de juliol del 2005).

La convocatòria d'ajuts destinats a fomentar la integració
laboral de discapacitats en centres especials d'ocupació i treball
autònom corresponent a l'any 2004 es va aprovar per resolució
del conseller de Treball i Formació de dia 26 d'abril del 2004
(BOIB núm. 65, de 8 de maig).

L'import de les subvencions concedides durant l'any 2004
per a projectes generadors d'ocupació en centres especials
d'ocupació va ser de 514.522,70 euros.

A afectes comparatius, s'adjunta quadre de les subvencions
concedides per a projectes generadors d'ocupació en centres
especials d'ocupació i a treballadors minusvàlids autònoms
durant els anys 2001 a 2004. També s'indiquen les solAlicituds
que estan en tràmit amb càrrec a la convocatòria corresponent
a l'any 2005, el termini de solAlicituds de la qual acaba dia 31
d'octubre.

Any Nombre de
solAlicituds

Llocs de
treball creats

Quantia de la
subvenció

2001 4 21 300.506,05 i

2002 1 4 72.121,45 i

2003 4 20 246.963,61 i

2004 6 36 514.522,70 i

2005* 6 50 695.540,06 i

(* En tràmit a 12/08)

Palma, 23 de gener del 2006.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5753/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de dia de
Pollença. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

El conveni entre la Conselleria de Presidència i Esports i
l'Ajuntament de Pollença per a la construcció del centre de dia
situat al carrer de Sant Domingo sn, de data 11 de juliol del
2005, té un contingut idèntic als que s'han signat arrel de la
Resolució de la Conselleria de Presidència i Esports, de 21 de
setembre del 2004 (BOIB núm. 138, de 5 d'octubre del 2004),
per la qual es regulen ajudes per a la construcció i ampliació de
centres d'estades diürnes i habitatges tutelats de titularitat
municipal, adreçats a persones majors dependents i se
n'estableix la convocatòria; per tant, no és cert que s'hagi
exonerat a l'Ajuntament de Pollença de pagar els interessos que
causen la construcció.

Palma, 24 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
R)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5755 i 5756/05, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a residència
per a gent gran assistida a Santanyí (I) i (II). (BOPIB núm. 98
de 29 de juliol del 2005).

L'empresa adjudicatària del contracte de concessió d'obra
pública per a la construcció i concessió de l'explotació de la
residència per a assistits a Santanyí invertirà 6.874.176 euros.

Palma, 24 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
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Ordre de Publicació
S)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5757 i 5758/05, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a residència
per a residència i/o centre de dia a Capdepera (I) i (II).
(BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

L'empresa adjudicatària del contracte de concessió d'obra
pública per a la construcció i concessió de l'explotació de la
residència per a assistits a Capdepera invertirà 7.361.912 euros.

Palma, 24 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
T)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5759 i 5760/05, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a residència
i/o centre de dia a Calvià (I) i (II). (BOPIB núm. 98 de 29 de
juliol del 2005).

L'empresa adjudicatària del contracte de concessió d'obra
pública per a la construcció i concessió de l'explotació de la
residència per a assistits a Calvià invertirà 7.361.912 euros.

Palma, 24 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 6226/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
trobades d'empresaris i professors. (BOPIB núm. 100 de 9 de
setembre del 2005).

Trobades realitzades:

Família professional: manteniment i serveis de producció.
Data: 18 de novembre del 2004.
Lloc: IES Politècnic (Palma).
Assistents: devers 50 persones, entre el professorat dels

centres de Mallorca que imparteixen aquesta família, els
empresaris del sector, la directora general de Formació
Professional, el cap de servei i els tècnics de la direcció
general.

Família professional: manteniment de vehicles propulsats.
Data: 2 de desembre del 2004.
Lloc: IES Pau Casasnovas (Inca).
Assistents: devers 50 persones, entre el professorat dels

centres de Mallorca que imparteixen aquesta família, els
empresaris del sector, la directora general de Formació
Professional, el cap de servei i els tècnics de la direcció
general.

Família professional: activitats agràries.
Data: 24 de maig del 2005.
Lloc: IES Sa Pobla.

Assistents: devers 50 persones, entre el professorat dels
centres de Mallorca que imparteixen aquesta família, els
empresaris del sector, la directora general de Formació
Professional, el cap de servei i els tècnics de la direcció
general.

Palma, 26 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 6340/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a personal
adscrit a l'Arxiu de Menorca. (BOPIB núm. 101 de 16 de
setembre del 2005).

Per a l'any 2006 es preveu augmentar la plantilla del
personal de la Biblioteca i Arxiu de Maó.

Palma, 26 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 6778/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a educació
del consumidor al currículum ordinari dels centres
d'ensenyament. (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del
2005).

Els currículums d'aplicació de l'educació primària són els
que s'estableixen en el Decret 67/2001 i els de l'educació
secundària obligatòria els que s'estableixen en el Decret
86/2002.

En totes les àrees i matèries hi figuren els continguts
transversals (aquells que contribueixen a la formació integral de
l'alumnat). Entre aquests s'inclou l'educació del consumidor.

La programació didàctica de cada àrea o matèria que es
realitza anualment a tots els centres educatius ha d'incloure els
continguts transversals i connectar els aprenentatges amb la
vida quotidiana, donant la importància a la formació d'hàbits i
de pautes de conducte.

Palma, 26 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6898/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a venda d'una
parcelAla al Parc Bit (I). (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del
2005).
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La venda de parcelAles al Parc Bit obeeix a:

1. Els usos permesos per la normativa del Parc.
2. El client/interessat ha de ser admès per la comissió

d'admissió de clients. En el cas concret de la parcelAla núm. 56
del Parc Bit i la seva venda, està determinat per:

a) La normativa del Parc Bit, article 5 de les normes
subsidiàries sobre zones d'interès públic i social (aprovades
definitivament el dia 7 de febrer de 1997) i el Pla especial de
desenvolupament (aprovat definitivament el 12 de febrer de
1999), aquest últim estableix els usos permesos a les parcelAles
i concretament segons l'article 16 i els plànols PBM007 i
PBM016 estableixen la parcelAla núm. 56 d'ús docent.

b) Com que només es permet l'ús docent de la parcelAla
núm. 56, ParcBit Desenvolupament SA va convocar
concurrència pública d'ofertes per la venda de l'única parcelAla
que en el Parc Bit té exclusivament l'ús docent (BOIB núm. 78,
de 21 de maig del 2005). Posteriorment  la comissió d'admissió
de clients va estudiar l'oferta del solAlicitant.

Per tant, mai una empresa tecnològica pot comprar la
parcelAla núm. 56 perquè la normativa del Parc Bit només
permet l'ús docent.

Palma, 12 de gener del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6899/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a relació entre
la Fundación Educación y Familia amb Legionarios de Cristo.
(BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del 2005).

No, aquesta Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
no coneix l'esmentada relació.

Palma, 26 de gener del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6900/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a centres
educatius al  Parc Bit. (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del
2005).

El Pla Especial de Desenvolupament del Parc BIT, aprovat
l'any 1999, va establir que l'ús permès a la parcelAla 56 és el
docent i aquest ús no ha sofert canvis, sent del Parc BIT l'única
parcelAla destinada a aquest ús. Per això, ParcBIT
Desenvolupament, SA va fer una venda pública (subhasta)
perquè tothom interessat es presentés. El preu de venda és
d'1.875.000 euros, IVA no inclòs i la inversió prevista és,
aproximadament, d'uns 12 milions d'euros.

Palma, 12 de gener del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6901/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a venda d'una
parcelAla al Parc Bit (II). (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del
2005).

No, perquè en primer lloc la urbanització del Parc Bit ja
està feta des del 22 de febrer de 2002, segons l'acord del
Consell de Govern que va donar per concloses les obres
d'infraestructura del Parc Bit.

I, en segon lloc, els principis del Parc Bit estan recollits a:
-La Llei 2/1993, de 30 de març, de creació del Parc Bit.
-La Llei 5/1996, de 18 de desembre, que modifica la Llei

2/1993.
-Les normes subsidiàries del Parc Bit de 7 de febrer de

1997.
-El Pla especial de desenvolupament del Parc Bit, de 12 de

febrer de 1999.
-La modificació núm. 1 del Pla especial de

desenvolupament del Parc Bit, de 16 de febrer de 2001.
-La modificació núm. 2 del Pla especial de

desenvolupament del Parc Bit, de 12 de juliol de 2002.

Tota aquesta legislació ha quedat plasmada en els estatuts
del Parc Bit que varen ser aprovats pel Consell de Govern el 18
de gener de 2002, juntament amb el projecte de compensació
de la fase A, publicat en el BOIB el dia 2 de febrer de 2002 i
inscrit en el Registre de la Propietat.

Així, per poder vendre una parcelAla  solar, obligatòriament
s'han de complir les disposicions dels estatuts i de tota la
normativa que afecta el Parc Bit i per tant, sempre es tenen en
compte els principis dels estatuts quan es ven una parcelAla o un
solar.

Palma, 12 de gener del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6902/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a subvenció del
Ministeri de Ciència i Tecnologia. (BOPIB núm. 104 de 7
d'octubre del 2005).

El I Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes
Balears (2005-2008), aprovat el 7 d'octubre del 2005 pel
Consell de Govern, reconeix el paper estratègic del Parc Bit en
el desenvolupament futur de l'economia de les illes i sobretot,
com a factor d'impuls de la innovació en determinats sectors, de
difusió de la cultura de la innovació i d'afavoriment de les
sinèrgies a l'àmbit de la innovació empresarial a la resta de
sectors econòmics de la nostra comunitat. Per tant, s'han de
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potenciar les seves actuacions i sempre han de ser coherents
amb la resta d'activitats definides en la política d'innovació del
Govern de les Illes Balears.

Aleshores, considerant tan el disseny estratègic de
l'esmentat pla per al Parc Bit i els requeriments mediambientals
del propi parc, com les actuacions factibles d'accedir a la
convocatòria del Ministeri d'Educació i Ciència per a
infraestructures i equipaments científics i tecnològics destinada
precisament a centres científics i tecnològics, resultarien
potencialment els projectes següents:

-Un departament d'innovació al Parc Bit.
-Un centre d'R+D de turisme (CIDTUR).
-Un centre tecnològic o de noves infraestructures

vinculades als sectors emergents o logístics, derivats del
turisme (aeronàutica, audiovisuals, TIME...).

El departament d'innovació al Parc Bit ja existeix, ho
conformen: la xarxa d'antenes tecnològiques (punts de suport
i animació a la innovació empresarial a totes les illes,
coordinades des del Parc Bit) i la incubadora d'empreses de
base tecnològica. Cal continuar treballant en aquest sentit
paralAlelament en una política d'atracció de nous emprenedors.
Conseqüentment, es tractaria més aviat a curt termini (talment
ho planteja el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació), de
mantenir i aprofitar tots els recursos del que ja existeix. Sent
factible i adient l'ampliació de personal i dels espais de la
incubadora de base tecnològica, però de manera progressiva i
per exemple, en el cas de la incubadora, resultaria prioritari
formar abans una xarxa d'incubadores a totes les illes amb el
suport i coordinació des del Parc Bit i ampliant els serveis
avançant oferts. No es tracta, per tant, de grans equipaments, ni
d'increments importants de pressupost i tampoc les necessitats
d'espai físic per a empreses de base tecnològica sorgides des de
la Universitat de les Illes Balears demanden, malauradament,
la construcció d'un gran edifici per acollir-les. La qual cosa
desestima la presentació d'una solAlicitud d'aquest tipus a
l'esmentada convocatòria, ja que abans de crear noves
infraestructures s'han d'aprofitar les possibilitats de les
existents.

El Centre de R+D de turisme ha rebut un tractament
específic, mitjançant un conveni amb el mateix Ministeri
d'Educació i Ciència que promou la convocatòria
d'equipaments científics i tecnològics en els parcs tecnològics,
(un conveni de colAlaboració amb el Ministeri d'Educació i
Ciència per a diverses actuacions en infraestructures
científiques i tècniques i de transferència de tecnologia amb
càrrec també a fons estructurals) i amb unes condicions
semblants de cofinançament. No es podria duplicar una
solAlicitud.

Un Centre Tecnològic o de noves infraestructures
vinculades als sectors emergents o logístics derivats del turisme
(aeronàutica, audiovisuals, TIME (Telecommunications
Informatics Media & Entertaiment...). S'està treballant en
aquest sentit, si bé no es pot improvisar, ni comprometre
inversions públiques d'aquesta magnitud (tan de l'Estat central,
com del Govern de les Illes Balears, ja que impliquen sempre
la participació de les dues administracions) a corre-cuita,
només perquè hi ha una convocatòria vigent. Detallem a
continuació aquest punt:

-La Direcció General d'R+D+I ha impulsat a través del
ParcBIT Desenvolupament SA un concurs públic per analitzar
la viabilitat d'un centre tecnològic del transport aeri a les Illes
Balears. L'adjudicatari fou l'associació de companyies aèries
d'Espanya (AECA). Aquesta  entitat ha lliurat recentment
l'anàlisi corresponent a les seves conclusions, l'estan avaluant
actualment els tècnics de la Conselleria d'Economia, Hisenda
i Innovació i encara és precipitat optar per la seva realització.

-També es considera la creació d'un nou espai amb serveis
adients "filial" del Parc Bit a l'entorn de l'Hospital Joan March,
aprofitant l'impuls de CIMERA i dirigit a les biotecnologies
(les quals, de moment i donant el Pla d'usos del Parc Bit, per
mor dels possibles residus que es puguin generar arrel
d'aquestes activitats, no tenen cabuda física al parc). A més,
primer cal que hi hagi necessitats, és a dir, una massa crítica
suficient d'empreses dedicades a la biotecnologia a les Illes
Balears per ubicar-les allà, la qual cosa no resulta clar que a
hores d'ara existeixi.

-També està previst continuar els estudis pertinents per
iniciar una política focalitzada cap a altres sectors emergents
d'interès estratègic en la política econòmica del Govern de les
Illes Balears (audiovisuals, TIME...) per garantir prèviament la
racionalitat de les inversions.

Finalment, cal recordar en totes aquestes possibilitats, que,
conjuntament al potencial interès, abans de solAlicitar una
subvenció per a un projecte d'aquest volum i característiques,
la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació tendrà en
compte les obligacions pressupostàries futures que implicarà,
compatibilitzant-les amb les disponibilitats financeres, ja que
requereixen sempre d'un cofinançament.  

Palma, 12 de gener del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6903/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a Centre
d'Estudis de Turisme i Oci. (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre
del 2005).

En el conveni de colAlaboració amb el Ministeri d'Educació
i Ciència per a diverses actuacions en infraestructures
científiques i tècniques i de la transferència de tecnologia, es
presentaren les directrius del projecte CIDTUR. Un centre de
recerca, desenvolupament tecnològic i de transferència
tecnològica sobre turisme de referència nacional i internacional
per a la promoció de la innovació en els sectors empresarials
espanyols d'aquesta activitat i per incrementar la competitivitat
i la sostenibilitat del sector, a través de la investigació, el
desenvolupament tecnològic i la innovació.

En ser el fenomen turístic molt ample, CIDTUR serà
multidisciplinar i treballarà amb altres centres de recerca que
siguin complementaris o/i abastin tota la seva cadena de valor.
Comptarà amb un comitè científic internacional per a
l'assessorament científic i un comitè de direcció, vinculat a la
realitat acadèmica i empresarial de les Illes Balears. En el
comitè de direcció hi seran representades les entitats i
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associacions representatives implicades, és a dir, Universitat de
les Illes Balears i les associacions hoteleres principalment.

Palma, 12 de gener del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6934/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a instalAlacions de
l'IES Cap de Llevant (I). (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del
2005).

Entre les millores es pot destacar que el tancament del
poliesportiu ha beneficiat l'IES Cap de Llevant i, a més, també
s'han millorat tots els accessos. D'altra banda el consorci
estudiarà les possibles solAlicituds dels centres propers per a la
utilització del pavelló sempre que es compleixin totes les
normes que exigeix una instalAlació d'aquestes característiques.

Palma, 25 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6935/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a instalAlacions de
l'IES Cap de Llevant (II). (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del
2005).

La Conselleria d'Educació i Cultura no té cap document on
es facin constar els inconvenients a què fa referència la
pregunta. No obstant això s'han fet les gestions pertinents per
saber si les obres del pavelló havien afectat el començament del
curs, i després de parlar amb els directors dels esmentats
centres tenim constància que únicament es va patir el renou
provocat per les obres i l'ocupació d'un aparcament exterior per
part de les obres, però que cap d'aquests dos fets no va impedir
el desenvolupament de les activitats lectives amb total
normalitat. D'altra banda cal afegir, perquè així ens ho han dit
des de la direcció de l'IES Cap de Llevant, que el tancament del
poliesportiu ha beneficiat l'IES.

Palma, 25 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6936/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a instalAlacions de
l'IES Cap de Llevant (III). (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del
2005).

Donat que el començament de curs en els dos centres
esmentats s'ha duit a terme amb normalitat i no es té a la

Conselleria d'Educació cap constància del contrari, no ha estat
necessari proposar cap tipus de mesures. D'altra banda s'ha
d'afegir que si la Conselleria d'Educació en algun moment
tengués notícies de situacions que dificulten el
desenvolupament normal de les activitats lectives, per suposat
prendria les mesures pertinents.

Palma, 25 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6963/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Son Dureta
(VII). (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del 2005).

Es tracta fonamentalment d'una reubicació d'allotjament
(habitacions on dormen facultatius de guàrdia) que està ocupant
habitacions de pacients situades per totes les plantes
d'hospitalització del pavelló A.

El nombre de llits que hi havia per a pacients disponibles en
la 1a.B era de 25 i no 30, ja que en la citada planta es disposava
d'un gabinet d'alAlèrgies, de la unitat de valoració sociosanitària
i d'allotjament ORL.

El motiu és millorar l'eficàcia de la gestió dels pacients
ingressats i, a més, poder iniciar activitats que per falta d'espai
no es podien posar en marxa.

La posada en marxa de l'hospitalització domiciliària farà
possible inicialment la disposició de 10 llits addicionals.

Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 7056/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost de
pintar les motos aquàtiques. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre
del 2005).

El cost de pintar les motos aquàtiques de la Conselleria
d'Interior és el que figura a la còpia de la factura aportada amb
la resposta a la solAlicitud de documentació RGEP núm.
7071/05.

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

A la pregunta RGE núm. 7060/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a nous
contractes a càrrec dels projectes d'inversió. (BOPIB núm.
106 de 21 d'octubre del 2005).

D'acord amb les informacions facilitades pel cap de Servei
de personal laboral de la Direcció General de Funció Pública,
la Conselleria d'Interior ha realitzat set nous contractes a càrrec
de projectes d'inversió durant l'any 2005.

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

Ordre de Publicació
AK)

A les preguntes RGE núm. 7062/05 i 7063/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives
a gratificacions al personal de la Conselleria d'Interior i a
hores extres de la Conselleria d'Interior, respectivament.
(Informació complementària). (BOPIB núm. 106 de 21
d'octubre del 2005).

Mitjançant el present, adjunta es remet la relació de les
productivitats i hores extres abonades a la Conselleria d'Interior
durant l'any 2005.

Marratxí, 16 de gener del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

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

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7335/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a comparació
intermensual d'intervencions a l'Hospital de Can Misses.
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

Intervencions ingrés programat: juny, 91; juliol, 46;
diferència, -45; variació, -49,5%.

Intervencions ambulatòries programades: juny, 158; juliol,
94; diferència, -64; variació, -40,5%.

Intervencions d'ingrés urgent: juny, 132; juliol, 163;
diferència, 31; variació, 23,5%.

Intervencions ambulatòries urgents: juny, 3; juliol, 13;
diferència, 10; variació, 333,3%.

CMA: juny, 134; juliol, 29; diferència, -173; variació, -
33,4%.

Total: juny, 518; juliol, 354; diferència, -173; variació, -
33,4%.

Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7336/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a raó de la reducció
d'intervencions als mesos d'estiu a l'Hospital de Can Misses.
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

No es pot qualificar de "reducció notable" el  nombre
d'intervencions realitzades a Eivissa els mesos d'estiu, ja que
durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre del 2005 es va
realitzar un total de 1.646 intervencions quirúrgiques i en el
mateix període del 2004 el nombre d'intervencions quirúrgiques
realitzades va ser de 1.741, la qual cosa presenta una diferència
de 95, que correspon a un 5,5% de decrement.

El passat 13 de juny del 2005 es va aprovar en comissió de
programació quirúrgica una distribució de quiròfans i es
mantenia un quiròfan d'urgències i un quiròfan de cirurgia
preferent.

Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7337/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a pacients derivats a la
policlínica Nuestra Sra. del Rosario. (BOPIB núm. 106 de 21
d'octubre del 2005).

En primer lloc li hem de reiterar que no existeix cap política
privatitzadora, sinó colAlaboració i aprofitament de tots els
recursos en benefici dels ciutadans.

Fins al 30 de setembre del 2005 s'ha derivat a la policlínica
Nostra Sra. del Rosari un total de 250 pacients per a
intervencions quirúrgiques i 43 per a la realització de
coronariografies.

El motiu d'enviar pacients quirúrgics és la necessitat de
complir amb l'objectiu de no sobrepassar els sis mesos d'espera
en llista d'espera quirúrgica, objectiu que ha vist dificultat el
seu compliment durant els mesos de juliol i agost per la
necessitat de canvis en l'organització de quiròfans a causa de al
rescissió voluntària de dos contractes de dos anestesistes que
prestaven els seus serveis a l'Hospital de Can Misses d'Eivissa.
Per tant aquest fet respon a raons conjunturals.

Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7339/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a actualització de
plantilles a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 106 de 21
d'octubre del 2005).
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S'ha iniciat l'estudi de les necessitats de plantilla de
l'Hospital de Can Misses d'Eivissa, segons el qual es decidirà
quines noves contractacions es realitzaran a càrrec dels
pressuposts dels pròxims anys.

Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7388/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a subvenció del
projecte Equal. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

Primer de tot cal fer una precisió de caire econòmic, ja que
les dades exposades a l'enunciat no són correctes. Les dades
correctes són:

Cofinançació entitats 1.960.258,06 euros

Cofinançació DGF 5.565.465,16 euros

Cofinançació FSE 7.525.723,22 euros

Total 15.051.446,44 euros

D'altra banda dins l'objectiu genèric d'Equal, que és la lluita
contra qualsevol tipus de discriminació en l'accés al mercat de
treball, els objectius que persegueixen els projectes són:

Iniciativa comunitària Equal (projectes aprovats en
segona convocatòria:

- Projecte Ib-Envol. Objectiu: Assajar nous models de
gestió de recursos i posada en marxa de nous serveis
d'informació i acompanyament per incrementar el potencial
d'inserció laboral i social dels colAlectius en risc d'exclusió de
les Illes Balears.

- Projecte Insex. Objectiu: Aconseguir la integració
sociolaboral dels grups de risc d'exclusió social, fomentant les
potencialitats individuals dels beneficiaris, involucrant els
beneficiaris indirectes i mitigant els efectes de l'economia
submergida.

- Projecte Equibal. Objectiu: Donar suport a l'adaptabilitat
de les empreses i els/les treballadors/res als canvis econòmics
estructurals i a l'ús de les tecnologies.

- Projecte Eivissa Crea. Objectiu: Facilitar la creació
d'empreses al nostre entorn mitjançant el suport directe a
l'activitat emprenedora especialment de dones i persones amb
necessitats especials.

- Projecte Ilsib. Objectiu: Facilitar l'accés i la
reincorporació al mercat de treball de les persones que tenen
dificultats per integrar-se o reintegrar-se a un mercat que ha
d'estar obert a tots.

- Projecte Equilibrio. Objectiu: Igualtat d'oportunitats per
a les dones i els homes, és a dir, la igualtat de gènere.

- Projecte Tiempo de trabajo y ocio. Objectiu: Conciliar la
vida familiar i la vida professional, així com reintegrar els
homes i les dones que han abandonat el mercat de treball
mitjançant el desenvolupament de formes més flexibles i
efectives d'organització de la feina i serveis de suport.

Palma, 23 de gener del 2006.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7650/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a hàbits
saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic (II).
(BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).

La Conselleria de Salut i Consum ha realitzat una enquesta
entre la població escolar d'hàbits d'alimentació, però no de
consum en alimentació.

Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7651/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a hàbits
saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic (III).
(BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).

La Conselleria de Salut i Consum du a terme actuacions
informatives a la població general que complementen les que
altres conselleries duen a terme a altres nivells.

Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7652/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a hàbits
saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic (IV).
(BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).

La Conselleria de Salut i Consum ha realitzat campanyes de
sensibilització per tal d'aconseguir hàbits saludables en
alimentació, que és un dels objectius de l'estratègia NAOS.
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Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7653/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a hàbits
saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic (V).
(BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).

La Conselleria de Salut i Consum ha realitzat campanyes
informatives dirigides a la població general sobre hàbits
saludables, alimentació i exercici físic a través de ràdio,
premsa, opis, tríptics i calendaris. Igualment ha realitzat
xerrades informatives dirigides a la tercera edat.

Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AU)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7654/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a hàbits
saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic (VI).
(BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).

La Conselleria de Salut i Consum, durant l'any 2005, en la
primera fase de la campanya de sensibilització de la població
general sobre hàbits saludables d'alimentació, ho ha fet de
forma global (tots els aliments), no de forma específica sobre
la ingestió de fruites i verdures.

Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AV)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7758/05 i 7759/05, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relatives a
Fundació Art a la Seu (I i II). (BOPIB núm. 109 de 4 de
novembre del 2005).

La Fundació Art a la Seu està integrada pel Bisbat de
Mallorca, el Govern de les Illes Balears, la Universitat de les
Illes Balears, el Consell de Mallorca i FUNDATUR.

Per finalitzar les intervencions de l'artista Miquel Barceló
a la capella de Sant Pere es preveu una despesa aproximada d'1
milió d'euros. Aquesta quantitat s'ha de treure a través de la
Fundació Art a la Seu.

El Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma estan
disposats a aportar la quantitat d'1 milió d'euros per acabar
l'obra de l'artista Miquel Barceló a la capella de Sant Pere.

En el si del patronat de la Fundació s'han de concretar i
decidir les actuacions que s'han de continuar i dur a terme.

Palma, 25 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AX)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7797/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Rado i Ferrando, relativa a enquesta realitzada
per l'Asociación Familiar de Baleares (IV). (BOPIB núm. 109
de 4 de novembre del 2005).

La Conselleria d'Educació i Cultura continuarà en la línia de
la prevenció coordinadament amb la resta d'institucions
implicades en el benestar del menor i en la millora del sistema
educatiu.

Palma, 25 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Jesús Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AY)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8197/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a electrificació del
Pla Verd (I). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).

La Direcció General de Desenvolupament Rural.

Palma, 23 de gener del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AZ)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8198/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a electrificació del
Pla Verd (II). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).

Convidar els batles dels municipis afectats i les OPAS.

Palma, 23 de gener del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BA)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8199/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a electrificació del
Pla Verd (III). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del
2005).
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No se'ls va convidar.

Palma, 23 de gener del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BB)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8200/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a electrificació del
Pla Verd (IV). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).

No es va convidar cap diputat.

Palma, 23 de gener del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BC)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8201/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a electrificació del
Pla Verd (V). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).

Perquè el criteri que es va seguir va ser el de convidar els
municipis afectats.

Palma, 23 de gener del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BD)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8202/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a electrificació del
Pla Verd (VI). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).

Perquè l'esmentat funcionari era el director d'obra nomenat
pel consell insular a petició de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca.

Palma, 23 de gener del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BE)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8203/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a electrificació del
Pla Verd (VII). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del
2005).

Perquè el servei de premsa de la conselleria va creure
convenient posar el telèfon de contacte de qualcú que sabés
arribar a la finca on es va celebrar la inauguració.

Palma, 23 de gener del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BF)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8204/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a electrificació del
Pla Verd (VIII). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del
2005).

El Consell Insular de Menorca va tramitar la declaració
d'interès general que li correspon per competències.

Palma, 23 de gener del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BG)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8205/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a electrificació del
Pla Verd (IX). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).

Va ser la mateixa conselleria d'Agricultura i Pesca la que va
solAlicitar el nomenament d'un funcionari del Consell Insular de
Menorca per la direcció d'obra.

Palma, 23 de gener del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BH)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8206/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a electrificació del
Pla Verd (X). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).

L'empresa pública SEMILLA no té relació amb les obres.

Palma, 23 de gener del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BI)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8207/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a electrificació del
Pla Verd (XI). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).



4802 BOPIB núm. 121 -  10 de febrer del 2006

La Direcció General de Desenvolupament Rural, per tractar
l'estat i la previsió d'execució de les obres, va convocar la
direcció d'obra, l'empresa TRAGSA, adjudicatària de les obres,
i els funcionaris de la mateixa direcció general, així com els
esmentats propietaris i representants de la Conselleria
d'Indústria i de l'empresa GESA ENDESA.

Palma, 23 de gener del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BJ)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8208/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a electrificació del
Pla Verd (XII). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del
2005).

La modificació, no significativa, es va consensuar amb la
direcció d'obra, la propietat i la direcció general. Amb
l'esmentada modificació es va aconseguir un millor traçat i un
menor impacte visual.

Palma, 23 de gener del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BK)

A la pregunta RGE núm. 8324/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a nomenament
d'IB3. (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).

En els nomenaments de la seva competència el Govern
proposa les persones que compleixen els requisits i resulten
adequades per als diferents càrrecs, nomenant-les en cada cas
d'acord amb el procediment establert a la normativa vigent.

Palma, 24 de gener del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BL)

A la pregunta RGE núm. 8570/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a rebuig
majoritari d'IB3 a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 112 de
25 de novembre del 2005).

El Govern de les Illes Balears té dades reals i aquestes
dades no mostren, ni molt menys, cap "rebuig majoritari" dels
ciutadans de cap illa.

Les dades de penetració, entesa com el percentatge de
persones que reconeixen haver vist alguna vegada IB3 TV
durant més de 15 minuts, són del 81% a Mallorca, del 84% a
Menorca i del 75% a Eivissa i Formentera.

Les dades de fidelització, entesa com el percentatge de
població que veu IB3 cada dia almanco durant 15 minuts són
del 31,6% a Mallorca, 35,2% a Menorca i 23,1% a Eivissa i
Formentera.

Per a una televisió, fins i tot per a una cadena consolidada
a través dels anys, aquest índex de fidelització assolit s'ha de
considerar altíssim i no demostra cap tipus de rebuig, sinó una
alta receptivitat, també a Eivissa i Formentera.

Palma, 25 de gener del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BM)

A la pregunta RGE núm. 8571/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a rebuig
majoritari d'IB3 a Menorca. (BOPIB núm. 112 de 25 de
novembre del 2005).

El Govern de les Illes Balears té dades reals i aquestes
dades no mostren, ni molt menys, cap "rebuig majoritari" dels
ciutadans de cap illa.

Les dades de penetració, entesa com el percentatge de
persones que reconeixen haver vist alguna vegada IB3 TV
durant més de 15 minuts, són del 81% a Mallorca, del 84% a
Menorca i del 75% a Eivissa i Formentera.

Les dades de fidelització, entesa com el percentatge de
població que veu IB3 cada dia almanco durant 15 minuts són
del 31,6% a Mallorca, 35,2% a Menorca i 23,1% a Eivissa i
Formentera.

Per a una televisió, fins i tot per a una cadena consolidada
a través dels anys, aquest índex de fidelització assolit s'ha de
considerar altíssim i no demostra cap tipus de rebuig, sinó una
alta receptivitat, i de manera especialment intensa a l'illa de
Menorca, on fins i tot se supera el grau d'acceptació de
Mallorca.

Palma, 25 de gener del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BN)

A la pregunta RGE núm. 9614/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
habitatges per a dones maltractades (III). (BOPIB núm. 113 de
2 de desembre del 2005).

Han estat ocupats 5 habitatges des de l'1 de gener del 2005.
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Palma, 10 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BO)

A les preguntes RGE núm. 9632/05 i 9633/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando,
relativa a polseres per prevenir els maltractaments (II i III).
(BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).

El de les polseres antimaltractadors no és un programa que
correspongui a l'Institut Balear de la Dona. Es tracta d'un
programa que du a terme la Fundació Balear contra la
Violència de Gènere i compta amb un pressupost de 60.000
euros.

Una vegada superat el període de proves, aquestes polseres
es posaran a l'abast dels jutjats de les Illes Balears perquè les
puguin posar com a mesura complementària a les ordres de
protecció.

Palma, 28 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BP)

A la pregunta RGE núm. 9679/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a fidelització
d'audiència d'IB3. (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del
2005).

Segons els estudis disponibles, basats en tècniques
demoscòpiques d'elaboració per encàrrec similars en
metodologia a l'Estudi General de Mitjans, es varen obtenir a
l'"onada" o tracking d'audiència i opinió realitzada el setembre
les següents dades a nivell autonòmic i general de la població
major de 14 anys:

- Índex de fidelitat: 42,4%
- Índex de penetració: 80%

Per índex de fidelitat entenem el percentatge de persones
que reconeixen veure IB3 TV "cada dia o quasi cada dia",
qualsevol programa durant més de 15 minuts.

Per índex de penetració entenem el percentatge de persones
que reconeixen haver vist IB3 TV, qualsevol programa, durant
més de 15 minuts.

Les dades s'extreuen dels únics estudis i seguiment
d'audiència i opinió de què disposam. El mesurament
generalitzat en el sector, realitzat per l'empresa TNS-SOFRES,
amb metodologia electrònica basada en audímetres instalAlats
en una mostra de llars, encara no està disponible, tot i que les
nostres negociacions amb l'empresa esmentada avancen a bon
ritme.

La fitxa tècnica de la metodologia aplicada ofereix un
marge de confiança del 95,5% i la dispersió suposada per a
proporcions és del 0,5%.

Santa Ponça, 17 de gener del 2006.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
BQ)

A la pregunta RGE núm. 9680/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a emissions
d'IB3. (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).

El cost de l'ampliació del temps d'emissió d'IB3, que en
molts de casos es farà amb mitjans propis i no suposarà una
aportació econòmica addicionals, s'integra als pressupostos
generals de l'Ens, que tenen diversos fons de finançament i no
només l'aportació del Govern.

Palma, 25 de gener del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BR)

A la pregunta RGE núm. 9687/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (I). (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre
del 2005).

La Conselleria de Relacions Institucionals va fer 4
contractes d'assistència tècnica l'any 2003.

Palma, 18 de gener del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BS)

A la pregunta RGE núm. 9713/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a contractes
d'assistència tècnica (XXVII). (BOPIB núm. 113 de 2 de
desembre del 2005).

La Conselleria de Relacions Institucionals va fer 24
contractes d'assistència tècnica l'any 2005.

Palma, 18 de gener del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
BT)

A la pregunta RGE núm. 9761/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost dels
contractes d'assistència tècnica (XXXVI). (BOPIB núm. 113 de
2 de desembre del 2005).
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Durant l'any 2005 i fins a la data de 28 de novembre del
2005 el cost dels contractes d'assistència tècnica fets per la
Conselleria de Presidència i Esports és de 334.874 euros.

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

Ordre de Publicació
BU)

A les preguntes RGE núm. 9921/05, 9922/05, 9923/05 i
9933/03, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, relatives a Fundació Balear contra la
Violència de Gènere (I, II, III i XIII). (BOPIB núm. 115 de 16
de desembre del 2005).

La fundació no ha duit a terme cap tipus d'investigació.

Els recursos que ha aconseguit la Fundació Balear contra la
Violència de Gènere són:

Aportacions públiques:
Govern de les Illes Balears 180.000 euros.
Consell de Mallorca   30.000 euros.
Consell de Menorca   30.000 euros.
Consell d'Eivissa i Formentera   30.000 euros.
Ajuntament de Palma   30.000 euros.

Aportacions de membres adherits:
Sa Nostra, GESA-ENDESA, Arabella Hotels i Grup FER.

L'aportació de cadascuna d'aquestes empreses ha estat de
30.000 euros, requisit per ser membre adherit de la fundació
segons l'article 28 dels estatuts.

Palma, 10 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BV)

A les preguntes RGE núm. 9925/05, 9926/05, 9927/05 i
9928/03, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, relatives a Fundació Balear contra la
Violència de Gènere (V, VI, VII i VIII). (BOPIB núm. 115 de
16 de desembre del 2005).

La Fundació Balear contra la Violència de Gènere ha duit
a terme les següents actuacions:

- Edició i publicació de cartells i del material didàctic
contra la violència de gènere dirigit als alumnes d'educació
infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

- Edició i publicació de tríptics de suport al material
didàctic.

- Campanya de sensibilització del Grup FER a través de la
premsa i falques publicitàries.

- Pròximament es posaran a l'abast dels jutjats de les Illes
Balears, una vegada superat el període de proves, les polseres
antimaltractadors.

Palma, 10 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BX)

A les preguntes RGE núm. 9924/05, 9929/05 i 9930/03,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró
i Melià, relatives a Fundació Balear contra la Violència de
Gènere (IV, IX, i X). (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre del
2005).

No hi ha cap entitat pública, ni privada, ni persona física
que hagi rebut directament suport econòmic per part de la
fundació, si bé la fundació, amb un cost de 64.205,67 euros, ha
finançat l'edició i la publicació dels cartells i del material
didàctic contra la violència de gènere dirigit als alumnes
d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles
formatius, que ha estat implantat a les escoles a través de
l'Institut Balear de la Dona i la Conselleria d'Educació i
Cultura.

Palma, 10 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BY)

A les preguntes RGE núm. 9931/05, 9932/05, 9934/05,
9935/05, 9936/05, 9937/05 i 9938/03, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relatives a
Fundació Balear contra la Violència de Gènere (XI, XII, XIV,
XV, XVI, XVII i XVIII). (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre
del 2005).

El patronat de la Fundació Balear contra la Violència de
Gènere des de la seva constitució i fins a la data de la pregunta
de referència s'ha reunit en cinc ocasions amb els següents
ordres del dia:

1. Reunió de 9 de febrer del 2005:
- Nomenament de nous membres del patronat.
- Nomenament de la persona titular de la gerència.
- Autorització de l'obertura de comptes bancaris.
- Informes de la Presidència.
- Precs i preguntes.

2. Reunió de 8 de març del 2005:
- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
- Presentació i aprovació, si s'escau, del pla anual d'actuacions
i dels pressuposts per al 2005.
- Informes de la Presidència.

3. Reunió de 16 de maig del 2005:
- Excuses.
- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
- Campanya de premsa del Grup FER.
- Presentació del logotip de la Fundació Balear contra la
Violència de gènere.
- Establir el reglament per a la utilització del logotip de la
fundació.
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- Aprovació de l'entitat Sa Nostra com a membre adherit de la
fundació.
- Informes de la Presidència.
- Torn obert de paraules.

4. Reunió de 16 de juny del 2005:
- Excuses.
- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
- Aprovació del logotip de la Fundació Balear contra la
Violència de Gènere.
- Aprovació de l'entitat GESA-ENDESA com a membre adherit
de la fundació.
- Informes de la Presidència.
- Torn obert de paraules.

5. Reunió de 14 de novembre del 2005:
- Excuses.
- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
- Aprovació de l'entitat Arabella Hoteles e Inversiones de
España SA com a membre adherit de la fundació.
- Aprovació de l'entitat Grup FER com a membre adherit a la
fundació.
- Pla d'atenció psicològica 24 hores a les víctimes de la
violència.
- Modificació del pressupost.
- Aprovació del catàleg de llocs de feina.
- Informes de la Presidència.
- Torn obert de paraules.

A dia d'avui no hi ha cap persona nomenada per exercir la
Presidència d'honor de la fundació.

La gerent de la fundació és la Sra. Catalina Riera Femenías.
La seva retribució bruta anual és de 45.000 euros.

Les funcions de la Gerència són la direcció administrativa,
l'organització dels serveis i l'execució dels acords dins la
fundació.

A dia d'avui no s'ha creat cap comissió específica per part
del patronat de la fundació.

A dia d'avui la fundació no ha rebut cap tipus d'ingrés per
les seves activitats.

Palma, 10 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BZ)

A la pregunta RGE núm. 9988/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a empreses
públiques de joventut (I). (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre
del 2005).

No.

Palma, 23 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CA)

A la pregunta RGE núm. 9989/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a empreses
públiques de joventut (II). (BOPIB núm. 115 de 16 de
desembre del 2005).

El compromís del Govern és traspassar les competències de
joventut als consells insulars durant la present legislatura.

Palma, 23 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CB)

A les preguntes RGE núm. 9996/05 i 9997/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí,
relatives a recursos per a l'atenció als discapacitats a Menorca
(I i II). (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre del 2005).

Convocatòria de formació ocupacional
El CIME ha programat les accions formatives següents per

al colAlectiu de discapacitats:
- Any 2004: No va programar cap acció formativa

específica per a discapacitats.
- Any 2005: Curs d'introducció als manipulats artesans per

a la confecció d'objectes de decoració i regal, per un import de
7.933,2 euros. (Total atorgat: 58.540,41 euros per a un total de
vuit cursos)

Convocatòries d'orientació laboral
- Any 2004: Convocatòria d'itineraris integrals d'inserció

per al període 2003-2004 (novembre 2003 a octubre 2004) per
un import de 77.000 euros.

- Any 2005: Convocatòria d'itineraris integrals d'inserció
per al període 2004-2005 (novembre 2004 a octubre 2005) per
un import de 217.250 euros.

Palma, 28 de desembre del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

La Conselleria de Presidència i Esports ha destinat al
Consell Insular de Menorca per a l'atenció als discapacitats els
següents recursos econòmics:

- Any 2004, 44.461,00 euros.
- Any 2005, 358.038,76 euros.

Palma, 10 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

La Conselleria de Presidència i Esports destina al Consell
Insular de Menorca recursos econòmics pels següents
conceptes:

- En aplicació del que preveu la Llei 14/2001, traspassa als
consells insulars les quantitats que li solAliciten per la creació i
concertació de noves places, dins els límits pressupostaris.

- A través de les línies de subvenció de la Conselleria de
Presidència i Esports cada exercici es realitza la convocatòria
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de subvenció per a projectes adreçats a persones amb
discapacitat.

- Mitjançant el conveni signat amb el Consell Insular de
Menorca per a l'atenció i el seguiment de persones adultes
incapacitades judicialment o en procés d'incapacitació.

Palma, 10 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CC)

A les preguntes RGE núm. 10322/05 a 10377/05,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i
Martí, relatives a persones contractades amb funcions
d'assessoria (I a XVIII) i a persones contractades com a
tècnics (I a XVIII). (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre del
2005).

Aquestes preguntes es refereixen a "persones contractades
com a tècnics" o "amb funcions d'assessoria" per part de les
diferents conselleries i les seves empreses públiques.

Tant les conselleries com les seves empreses públiques
compten amb personal (que pot ser funcionari, laboral,
eventual, d'un projecte d'inversió, etc.) que en molts de casos
realitza funcions d'assessoria i que pot tenir la consideració de
tècnic. Molts de funcionaris són també tècnics i molts realitzen
també tasques d'assessoria. El  mateix succeeix amb el personal
laboral i amb qualsevol personal al servei de l'Administració.

Per tant resulten poc precises, fins i tot confoses, aquestes
preguntes, i tampoc no es defineix el seu abast temporal. 

Per tot això resulta difícil respondre de manera adequada i
precisa totes les qüestions plantejades.

Palma, 24 de gener del 2006.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei per a la dona, RGE núm. 385/06.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de febrer del 2006, atesos els escrits RGE núm. 545/06 i
550/06, presentats pels grups parlamentaris PSM-Entesa
Nacionalista i Socialista, respectivament, acordà,
conformement amb l'establert a l'article 93 del Reglament de la
Cambra, ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte
de llei esmentat (publicat al BOPIB núm. 120, de 3 de febrer
d'enguany) fins al proper dia 10 de març del 2006.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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