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4841
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CK) RGE núm. 782/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a IES Sa Blancadona i Sa Colomina, II.
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CL) RGE núm. 789/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a retorn dels bous de Costitx a Mallorca.
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CM) RGE núm. 801/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a substancies perilloses a les cendres de la incineradora.
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CN) RGE núm. 802/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a conveni de foment d'inversions ambientals amb GESA-ENDESA.
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CO) RGE núm. 809/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
a l'Associació de Dones de Peguera.
4842
CP) RGE núm. 810/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments al Sr.
José María Molina Crous.
4842
CQ) RGE núm. 811/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assignatura que
imparteix el Sr. José María Molina Crous.
4842
CR) RGE núm. 812/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratificacions
a funcionaris durant el 2005, I.
4843
CS) RGE núm. 813/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratificacions a
funcionaris durant el 2005, II.
4843
CT) RGE núm. 814/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratificacions
a funcionaris durant el 2005, III.
4843
CU) RGE núm. 815/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratificacions
a funcionaris durant el 2005, V.
4843
CV) RGE núm. 816/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratificacions
a funcionaris durant el 2005, VI.
4843
CX) RGE núm. 817/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratificacions
a funcionaris durant el 2005, VII.
4843
CY) RGE núm. 818/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratificacions
a funcionaris durant el 2005, VIII.
4843
CZ) RGE núm. 819/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratificacions
a funcionaris durant el 2005, IX.
4844
DA) RGE núm. 820/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratificacions
a funcionaris durant el 2005, X.
4844
DB) RGE núm. 821/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratificacions
a funcionaris durant el 2005, XI.
4844
DC) RGE núm. 822/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratificacions
a funcionaris durant el 2005, XII.
4844
DD) RGE núm. 823/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratificacions
a funcionaris durant el 2005, XIII.
4844
DE) RGE núm. 824/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratificacions
a funcionaris durant el 2005, IV.
4844
DF) RGE núm. 825/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació de personal
contractat per la Conselleria d'Interior del 2004.
4844
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DG) RGE núm. 826/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments al
personal fets per la Conselleria d'Interior el 2004.
4845
DH) RGE núm. 827/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació de
personal contractat per la Conselleria d'Interior del 2005.
4845
DI) RGE núm. 828/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments al
personal fets per la Conselleria d'Interior el 2005.
4845
DJ) RGE núm. 829/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci de
transports de Mallorca, I.
4845
DK) RGE núm. 830/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci de
transports de Mallorca, II.
4845
DL) RGE núm. 831/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a talussos del tren
de Manacor, I.
4845
DM) RGE núm. 832/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a talussos del tren
de Manacor, II.
4845
DN) RGE núm. 833/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a talussos del tren
de Manacor, III.
4845
DO) RGE núm. 834/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a talussos del tren
de Manacor, IV.
4846
DP) RGE núm. 835/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de la DG
de Funció Pública, I.
4846
DQ) RGE núm. 836/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de la DG
de Funció Pública, II.
4846
DR) RGE núm. 837/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenaments
de personal eventual, I.
4846
DS) RGE núm. 838/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenaments
de personal eventual, II.
4846
DT) RGE núm. 839/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenaments
de personal eventual, III.
4846
DU) RGE núm. 840/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenaments
de personal eventual, IV.
4846
DV) RGE núm. 841/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenaments
de personal eventual, V.
4847
DX) RGE núm. 842/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenaments
de personal eventual, VI.
4847
DY) RGE núm. 843/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenaments
de personal eventual, VII.
4847
DZ) RGE núm. 844/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenaments
de personal eventual, VIII.
4847
EA) RGE núm. 845/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenaments
de personal eventual, IX.
4847
EB) RGE núm. 846/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenaments
de personal eventual, X.
4847
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EC) RGE núm. 847/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenaments
de personal eventual, XI.
4847
ED) RGE núm. 848/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenaments
de personal eventual, XII.
4848
EE) RGE núm. 849/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenaments
de personal eventual, XIII.
4848
EF) RGE núm. 850/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'alta
direcció, I.
4848
EG) RGE núm. 851/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'alta
direcció, II.
4848
EH) RGE núm. 852/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'alta
direcció, III.
4848
EI) RGE núm. 853/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'alta
direcció, IV.
4848
EJ) RGE núm. 854/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'alta
direcció, V.
4849
EK) RGE núm. 855/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'alta
direcció, VI.
4849
EL) RGE núm. 856/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'alta
direcció, VII.
4849
EM) RGE núm. 857/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'alta
direcció, VIII.
4849
EN) RGE núm. 858/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'alta
direcció, IX.
4849
EO) RGE núm. 859/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'alta
direcció, X.
4849
EP) RGE núm. 860/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'alta
direcció, XI.
4850
EQ) RGE núm. 861/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'alta
direcció, XII.
4850
ER) RGE núm. 862/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes d'alta
direcció, XIII.
4850
ES) RGE núm. 863/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Costa Nord, I.
4850
ET) RGE núm. 864/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Costa Nord, II.
4850
EU) RGE núm. 865/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Costa Nord, III.
4850
EV) RGE núm. 866/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres adjudicades
o contractades per la Conselleria d'Obres Públiques, I.
4850
EX) RGE núm. 867/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres adjudicades
o contractades per la Conselleria d'Obres Públiques, II.
4851
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EY) RGE núm. 868/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres adjudicades
o contractades per la Conselleria d'Obres Públiques, III.
4851

I.

EZ) RGE núm. 869/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motos aquàtiques,
4851

II.

FA) RGE núm. 870/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motos aquàtiques,
4851

FB) RGE núm. 871/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Federació Balear
de Futbol Sala, I.
4851
FC) RGE núm. 872/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Federació Balear
de Futbol Sala, II.
4851
FD) RGE núm. 873/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
en matèria esportiva.
4851
FE) RGE núm. 874/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
per a l'atenció a discapacitats, I.
4852
FF) RGE núm. 875/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places per
a l'atenció a discapacitats, II.
4852
FG) RGE núm. 876/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
per a l'atenció a discapacitats, III.
4852
FH) RGE núm. 877/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
a discapacitats, I.
4852
FI) RGE núm. 878/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
a discapacitats, II.
4852
FJ) RGE núm. 879/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, I.
4852
FK) RGE núm. 880/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, II.
4852
FL) RGE núm. 881/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, III.
4852
FM) RGE núm. 882/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, IV.
4853
FN) RGE núm. 883/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, V.
4853
FO) RGE núm. 884/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, VI.
4853
FP) RGE núm. 885/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, VII.
4853
FQ) RGE núm. 886/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, VIII.
4853
FR) RGE núm. 887/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, IX.
4853
FS) RGE núm. 888/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, X.
4854

4818

BOPIB núm. 122 - 17 de febrer del 2006

FT) RGE núm. 889/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XI.
4854
FU) RGE núm. 890/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XII.
4854
FV) RGE núm. 891/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XIII.
4854
FX) RGE núm. 892/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XIV.
4854
FY) RGE núm. 893/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XV.
4854
FZ) RGE núm. 894/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XVI.
4854
GA) RGE núm. 895/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XVII.
4855
GB) RGE núm. 896/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XVIII.
4855
GC) RGE núm. 897/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XIX.
4855
GD) RGE núm. 898/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XX.
4855
GE) RGE núm. 899/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XXI.
4855
GF) RGE núm. 900/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XXII.
4855
GG) RGE núm. 901/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XXIII.
4855
GH) RGE núm. 902/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XXIV.
4856
GI) RGE núm. 903/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XXV.
4856
GJ) RGE núm. 904/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XXVI.
4856
GK) RGE núm. 905/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XXVII.
4856
GL) RGE núm. 906/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat, XXVIII.
4856
GM) RGE núm. 928/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
traslladats a Santa Mònica.
4856
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1007/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
delegada de la Conselleria d'Educació a les Pitiüses.
4857
B) RGE núm. 1008/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament del Pla Oci 60.
4857
C) RGE núm. 1009/06, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cria en
captivitat de la milana.
4857
D) RGE núm. 1010/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions de la
Hipoteca Jove.
4858
E) RGE núm. 1011/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inundacions
recents al Sàhara.
4858
F) RGE núm. 1012/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
d'ingressos pel turisme.
4858
G) RGE núm. 1013/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de
colAlaboració entre la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i l'Institut de Crèdit Oficial.
4858
H) RGE núm. 1014/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concertació
de places de batxillerat.
4858
I) RGE núm. 1015/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
en educació.
4858
J) RGE núm. 1016/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de les
dotacions de l'ensenyament públic.
4858
K) RGE núm. 1017/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés electoral
de Sa Nostra.
4859
L) RGE núm. 1018/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a centres concertats.
4859

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 635/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a declaració d'obligació de servei públic. 4859
B) RGE núm. 792/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració del projecte de llei de promoció de l'autonomia personal
i l'atenció a les persones en situació de dependència.
4860

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 654/06, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum.
4860
B) RGE núm. 729/06, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum.
4861

3.17. INFORMACIÓ
A) Admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 790/06, presentat per la comissió promotora, com a proposició de llei d'iniciativa popular
per la qual s'aproven mesures d'emergència en matèria d'ordenació del territori.
4861
B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 363/06.

4861

C) Retirada de la SolAlicitud de compareixença urgent RGE núm. 8469/05.

4861
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4. INFORMACIONS
A) Bases de la convocatòria per al proveïment de determinats llocs de feina vacants a la Relació de llocs de feina de la Cambra,
mitjançant concurs-oposició per promoció interna.
4861
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2.5. INFORMACIÓ

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 de febrer del 2006, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 4642/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a convenis de colAlaboració per
ampliar el programa Oci 60 (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del
2005).

Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
7748/05, de mesures tributàries i administratives.
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 13 de desembre del 2005, procedí
a l'elaboració del dictamen del projecte de llei de referència,
publicat al BOPIB núm. 107, de 27 d'octubre del 2005.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7737/05.
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 de febre del 2006, es retirà la
proposició no de llei de referència, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa al trasllat de missioners a
Mallorca, publicada al BOPIB núm. 108, de 28 d'octubre del
2005.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la Sra. Directora General d'IB3, davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears, sobre les línies generals del pressupost de
l'ens públic de Ràdio i Televisió IB3. (RGE núm. 8608/05).
A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 1 de desembre del 2005, tengué lloc
la compareixença de la Sra. Directora General d'IB3 qui,
acompanyada de la directora de Coordinació i Gestió, el
director adjunt, la directora de Relacions Institucionals, el
director econòmic i financer i el director de màrqueting de
l'EPRTVIB, informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
3760/05, de voluntats anticipades.
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 de febrer del 2006, procedí a
l'elaboració del dictamen del projecte de llei de referència,
publicat al BOPIB núm. 86, de 13 de maig del 2005.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 624/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a reformes a Son Dureta, I. (Mesa de 15
de febrer del 2006).
RGE núm. 625/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a reformes a Son Dureta, II.. (Mesa de
15 de febrer del 2006).
RGE núm. 640/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a cursos d'informàtica per a dones pageses, IV. (Mesa
de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 641/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a cursos d'informàtica per a dones pageses, III. (Mesa
de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 642/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a cursos d'informàtica per a dones pageses, II. (Mesa
de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 643/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a cursos d'informàtica per a dones pageses. (Mesa de
15 de febrer del 2006).
RGE núm. 644/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a promoció del formatge de les Illes Balears, IX.
(Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 645/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a promoció del formatge de les Illes Balears, VIII.
(Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 646/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a promoció del formatge de les Illes Balears, VII.
(Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 647/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a promoció del formatge de les Illes Balears, VI.
(Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 648/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a promoció del formatge de les Illes Balears, IV.
(Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 649/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a promoció del formatge de les Illes Balears, III.
(Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 650/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a promoció del formatge de les Illes Balears, II. (Mesa
de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 651/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a promoció del formatge de les Illes Balears. (Mesa de
15 de febrer del 2006).
RGE núm. 685/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a intervencions quirúrgiques. (Mesa de
15 de febrer del 2006).
RGE núm. 686/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a intervencions quirúrgiques, II. (Mesa
de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 687/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a intervencions quirúrgiques, III. (Mesa
de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 688/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a intervencions quirúrgiques, IV. (Mesa
de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 689/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a intervencions quirúrgiques, V. (Mesa
de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 690/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a intervencions quirúrgiques, VI. (Mesa
de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 691/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a intervencions quirúrgiques, VII. (Mesa
de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 692/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a intervencions quirúrgiques, VIII.
(Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 693/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a intervencions quirúrgiques, IX. (Mesa
de 15 de febrer del 2006).
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RGE núm. 694/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a intervencions quirúrgiques, X. (Mesa
de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 706/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ingressos hospitalaris, VIII. (Mesa de
15 de febrer del 2006).

RGE núm. 695/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a intervencions quirúrgiques, XI. (Mesa
de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 707/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ingressos hospitalaris, IX. (Mesa de 15
de febrer del 2006).

RGE núm. 696/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a intervencions quirúrgiques, XII. (Mesa
de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 708/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ingressos hospitalaris, X. (Mesa de 15
de febrer del 2006).

RGE núm. 697/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a intervencions quirúrgiques, XIII.
(Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 709/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla d'humanització de l'atenció
sanitària. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 698/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a intervencions quirúrgiques, XIV.
(Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 710/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla d'humanització de l'atenció
sanitària, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 699/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ingressos hospitalaris. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).

RGE núm. 711/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla d'humanització de l'atenció
sanitària, III. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 700/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ingressos hospitalaris, II. (Mesa de 15
de febrer del 2006).

RGE núm. 712/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla d'humanització de l'atenció
sanitària, IV. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 701/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ingressos hospitalaris, III. (Mesa de 15
de febrer del 2006).

RGE núm. 713/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla d'humanització de l'atenció
sanitària, V. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 702/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ingressos hospitalaris, IV. (Mesa de 15
de febrer del 2006).

RGE núm. 714/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla d'humanització de l'atenció
sanitària, VI. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 703/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ingressos hospitalaris, V. (Mesa de 15
de febrer del 2006).

RGE núm. 715/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Pla d'humanització de l'atenció
sanitària, VII. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 704/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ingressos hospitalaris, VI. (Mesa de 15
de febrer del 2006).

RGE núm. 735/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
sense llicència definitiva. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 705/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ingressos hospitalaris, VII. (Mesa de
15 de febrer del 2006).

RGE núm. 736/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a legalitat
urbanística. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 737/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei
antitabac, I. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
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RGE núm. 738/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei
antitabac, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 739/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enquesta
electoral. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 740/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enquesta
de gestió. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 741/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
de finançament autonòmic, I. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 742/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
de finançament autonòmic, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 743/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Projecte
de la Platja de Palma. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 744/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avantprojecte de llei municipal i de règim local. (Mesa de 15
de febrer del 2006).
RGE núm. 745/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a apagada
elèctrica a Menorca, I. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 746/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a apagada
elèctrica a Menorca, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 747/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a apagada
elèctrica a Menorca, III. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 748/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a apagada
elèctrica a Menorca, IV. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 749/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Estatut
d'Autonomia com a prioritat. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 750/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons per
a la integració dels immigrants, I. (Mesa de 15 de febrer del
2006).
RGE núm. 751/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons per
a la integració dels immigrants, II. (Mesa de 15 de febrer del
2006).
RGE núm. 752/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
proposta del Govern de les Illes Balears REB, I. (Mesa de 15
de febrer del 2006).

RGE núm. 753/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
proposta del Govern de les Illes Balears REB, II. (Mesa de 15
de febrer del 2006).
RGE núm. 754/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
proposta del Govern de les Illes Balears REB, III. (Mesa de 15
de febrer del 2006).
RGE núm. 755/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
estatut de Catalunya. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 756/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a permutes
sobre projectes públics i/o serveis. (Mesa de 15 de febrer del
2006).
RGE núm. 757/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
colAlaboració institucional. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 758/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resposta
a la Pregunta 9685/05. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 759/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
de l'Estatut de les Illes Balears. (Mesa de 15 de febrer del
2006).
RGE núm. 760/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renda
bàsica personal. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 761/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fons
municipal de cooperació. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 762/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge d'interins entre els ensenyants. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).
RGE núm. 763/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge d'interins ensenyants prevists al cuirs 2006-2007.
(Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 771/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a planta asfàltica provisional a Sant
Jordi de ses Salines. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 772/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a planta asfàltica provisional a Sant
Jordi de ses Salines, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
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RGE núm. 773/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
nacionalista, relativa a planta asfàltica provisional a Sant
Jordi de ses Salines, III. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 802/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a conveni de foment d'inversions ambientals
amb GESA-ENDESA. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 774/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSm-Entesa
Nacionalista, relativa a planta asfàltica provisional a Sant
Jordi de ses Salines, IV. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 809/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a l'Associació de Dones de Peguera. (Mesa de 15
de febrer del 2006).

RGE núm. 775/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a planta asfàltica provisional a Sant
Jordi de ses Salines, V. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 810/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
al Sr. José María Molina Crous. (Mesa de 15 de febrer del
2006).

RGE núm. 776/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a planta asfàltica provisional a Sant
Jordi de ses Salines. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 811/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assignatura
que imparteix el Sr. José María Molina Crous. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).

RGE núm. 777/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a planta asfàltica provisional a Sant
Jordi de ses Salines. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 812/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions a funcionaris durant el 2005, I. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).

RGE núm. 778/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a planta asfàltica provisional a Sant
Jordi de ses Salines, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 813/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions a funcionaris durant el 2005, II. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).

RGE núm. 779/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a planta asfàltica provisional a Sant
Jordi de ses Salines, III. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 814/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions a funcionaris durant el 2005, III. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).

RGE núm. 780/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a IES Sa Blancadona i Sa Colomina, III. (Mesa de 15
de febrer del 2006).

RGE núm. 815/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions a funcionaris durant el 2005, V. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).

RGE núm. 781/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a IES Sa Blancadona i Sa Colomina. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).

RGE núm. 816/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions a funcionaris durant el 2005, VI. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).

RGE núm. 782/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a IES Sa Blancadona i Sa Colomina, II. (Mesa de 15
de febrer del 2006).

RGE núm. 817/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions a funcionaris durant el 2005, VII. (Mesa de 15
de febrer del 2006).

RGE núm. 789/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a retorn dels bous de Costitx a Mallorca.
(Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 818/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions a funcionaris durant el 2005, VIII. (Mesa de 15
de febrer del 2006).

RGE núm. 801/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a substancies perilloses a les cendres de la
incineradora. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 819/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions a funcionaris durant el 2005, IX. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).
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RGE núm. 820/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions a funcionaris durant el 2005, X. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).
RGE núm. 821/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions a funcionaris durant el 2005, XI. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).
RGE núm. 822/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions a funcionaris durant el 2005, XII. (Mesa de 15
de febrer del 2006).
RGE núm. 823/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions a funcionaris durant el 2005, XIII. (Mesa de 15
de febrer del 2006).
RGE núm. 824/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratificacions a funcionaris durant el 2005, IV. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).
RGE núm. 825/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació de
personal contractat per la Conselleria d'Interior del 2004.
(Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 826/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
al personal fets per la Conselleria d'Interior el 2004. (Mesa de
15 de febrer del 2006).
RGE núm. 827/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació de
personal contractat per la Conselleria d'Interior del 2005.
(Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 828/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
al personal fets per la Conselleria d'Interior el 2005. (Mesa de
15 de febrer del 2006).
RGE núm. 829/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de transports de Mallorca, I. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 830/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de transports de Mallorca, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 831/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a talussos del
tren de Manacor, I. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 832/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a talussos del
tren de Manacor, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 833/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a talussos del
tren de Manacor, III. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 834/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a talussos del
tren de Manacor, IV. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 835/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de
la DG de Funció Pública, I. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 836/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges de
la DG de Funció Pública, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 837/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments de personal eventual, I. (Mesa de 15 de febrer
del 2006).
RGE núm. 838/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments de personal eventual, II. (Mesa de 15 de febrer
del 2006).
RGE núm. 839/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments de personal eventual, III. (Mesa de 15 de febrer
del 2006).
RGE núm. 840/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments de personal eventual, IV. (Mesa de 15 de febrer
del 2006).
RGE núm. 841/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments de personal eventual, V. (Mesa de 15 de febrer
del 2006).
RGE núm. 842/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments de personal eventual, VI. (Mesa de 15 de febrer
del 2006).
RGE núm. 843/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments de personal eventual, VII. (Mesa de 15 de febrer
del 2006).
RGE núm. 844/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments de personal eventual, VIII. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).
RGE núm. 845/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments de personal eventual, IX. (Mesa de 15 de febrer
del 2006).

BOPIB núm. 122 - 17 de febrer del 2006
RGE núm. 846/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments de personal eventual, X. (Mesa de 15 de febrer
del 2006).
RGE núm. 847/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments de personal eventual, XI. (Mesa de 15 de febrer
del 2006).
RGE núm. 848/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments de personal eventual, XII. (Mesa de 15 de febrer
del 2006).
RGE núm. 849/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenaments de personal eventual, XIII. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).
RGE núm. 850/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'alta direcció, I. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 851/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'alta direcció, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 852/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'alta direcció, III. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 853/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'alta direcció, IV. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 854/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'alta direcció, V. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 855/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'alta direcció, VI. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 856/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'alta direcció, VII. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 857/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'alta direcció, VIII. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 858/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'alta direcció, IX. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 859/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'alta direcció, X. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 860/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'alta direcció, XI. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
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RGE núm. 861/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'alta direcció, XII. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 862/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'alta direcció, XIII. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 863/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Costa
Nord, I. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 864/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Costa
Nord, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 865/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Costa
Nord, III. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 866/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
adjudicades o contractades per la Conselleria d'Obres
Públiques, I. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 867/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
adjudicades o contractades per la Conselleria d'Obres
Públiques, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 868/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
adjudicades o contractades per la Conselleria d'Obres
Públiques, III. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 869/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motos
aquàtiques, I. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 870/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motos
aquàtiques, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 871/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Federació
Balear de Futbol Sala, I. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 872/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Federació
Balear de Futbol Sala, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 873/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions en matèria esportiva. (Mesa de 15 de febrer del
2006).
RGE núm. 874/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
places per a l'atenció a discapacitats, I. (Mesa de 15 de febrer
del 2006).
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RGE núm. 875/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
places per a l'atenció a discapacitats, II. (Mesa de 15 de febrer
del 2006).

RGE núm. 888/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, X. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 876/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
places per a l'atenció a discapacitats, III. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).

RGE núm. 889/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XI. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 877/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
atenció a discapacitats, I. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 890/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XII. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 878/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
atenció a discapacitats, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 879/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, I. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 880/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, II. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 881/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, III. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 882/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, IV. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 883/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, V. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 884/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, VI. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 885/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, VII. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 886/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, VIII. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 887/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, IX. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

RGE núm. 891/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XIII. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 892/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XIV. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 893/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XV. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 894/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XVI. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 895/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XVII. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 896/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XVIII. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 897/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XIX. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 898/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XX. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 899/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XXI. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
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RGE núm. 900/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XXII. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 901/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XXIII. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 902/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XXIV. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 903/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XXV. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines millores, obres i reformes s'han realitzat a Son
Dureta durant el 2005? Indicau el cost de cadascuna.
Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

RGE núm. 904/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XXVI. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 905/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XXVII. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quina ordre d'ajuda empara l'organització del curs o dels
cursos d'informàtica adreçats a dones pageses que comportà el
lliurament final d'un ordinador a les participants?

RGE núm. 906/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat, XXVIII. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 928/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes traslladats a Santa Mònica. (Mesa de 15 de febrer del
2006).
Palma, a 15 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Palma, a 6 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quins professionals impartiren i quina qualificació
professional tenen, el curs o els cursos d'informàtica adreçats
a dones pageses que comportà el lliurament final d'un ordinador
a les participants?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines millores, obres i reformes s'han realitzat a Son
Dureta durant el 2004? Indicau el cost de cadascuna.

Palma, a 6 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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

Palma, a 6 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

4830

BOPIB núm. 122 - 17 de febrer del 2006

Quin cost global tingué el curs o els cursos d'informàtica
adreçats a dones pageses que comportà el lliurament final d'un
ordinador a les participants?
Palma, a 6 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins tècnics participaren en els actes de promoció del
formatge de les Illes Balears a Nova York?

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

Palma, a 6 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Qui organitzà el curs o els cursos d'informàtica adreçats a
dones pageses que comportà el lliurament final d'un ordinador
a les participants?
Palma, a 6 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins actes de promoció dels formatges de les Illes Balears
realitzà a Nova York la delegació balear del CDEIB? En què
consistiren?

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

Palma, a 6 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina qualificació professional té el Sr. Fernando
Villalonga que aconsellà la seva inclusió dins la delegació
balear que acudí a Nova York a fer promoció del formatge de
les Illes Balears?
Palma, a 6 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines despeses en menjar, hotels i transport s'esmerçaren
en l'estada de la delegació balear que acudí a Nova York a fer
promoció del formatge 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 Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins coneixements tècnics té el Sr. Fernando Villalonga
que aconsellaren la seva inclusió dins la delegació balear que
acudí a Nova York a fer promoció del formatge de les Illes
Balears?
Palma, a 6 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Palma, a 6 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants dies restà a Nova York la delegació balear que hi
acudí sota l'organització del CDEIB a fer promoció del
formatge de les Illes Balears?
Palma, a 6 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat pel
personal de Son Dureta a Son Dureta durant el 2005?

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

Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes persones formaven part de la delegació balear que
acudí a Nova York, sota l'organització del CDEIB, a fer
promoció del formatge de les Illes Balears?
Palma, a 6 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat pel
personal de Son Dureta a altres hospitals durant el 2004?
Especificau-ne els centres i el cost.

N)
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin cost total ha tingut l'acció comercial realitzada a Nova
York per part del CDEIB on es farà promoció del formatge de
les Illes Balears?
Palma, a 6 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat pel
personal de Son Dureta a altres hospitals durant el 2005?
Especificau-ne els centres i el cost.

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

Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat pel
personal de Son Dureta a Son Dureta durant el 2004?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
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Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a centres
concertats per personal d'aquests centres durant el 2004?
Especificau-ne els centres i el cost.
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a
l'hospital de Manacor durant el 2005?

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a centres
concertats per personal d'aquests centres durant el 2005?
Especificau-ne els centres i el cost.
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a
l'hospital de Manacor durant el 2004?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a Son
Llàtzer durant el 2004?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a Son
Llàtzer durant el 2005?
Palma, a 7 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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a
l'hospital Verge del Toro durant el 2004?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a
l'hospital Verge del Toro durant el 2005?
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Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a
l'hospital Can Misses durant el 2005?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat a
l'hospital Can Misses durant el 2004?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quants ingressos hospitalaris s'han realitzat a Son Dureta
durant el 2004?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
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Quants ingressos hospitalaris s'han realitzat a Son Dureta
durant el 2005?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quants ingressos hospitalaris s'han realitzat a Son Llàtzer
durant el 2004?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quants ingressos hospitalaris s'han realitzat a Son Llàtzer
durant el 2005?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quants ingressos hospitalaris s'han realitzat a l'hospital de
Manacor durant el 2004?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quants ingressos hospitalaris s'han realitzat a l'hospital de
Manacor durant el 2005?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quants ingressos hospitalaris s'han realitzat a l'hospital
Verge del Toro durant el 2004?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quants ingressos hospitalaris s'han realitzat a l'hospital Can
Misses durant el 2005?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines actuacions s'han duit a terme a l'hospital de Son
Dureta d'acord amb el Pla d'humanització? Especificau-ne el
cost.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quants ingressos hospitalaris s'han realitzat a l'hospital
Verge del Toro durant el 2005?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quants ingressos hospitalaris s'han realitzat a l'hospital Can
Misses durant el 2004?

Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines actuacions s'han duit a terme a l'hospital de Son
Llàtzer d'acord amb el Pla d'humanització? Especificau-ne el
cost.
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
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Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines actuacions s'han duit a terme a l'hospital de Manacor
d'acord amb el Pla d'humanització? Especificau-ne el cost.
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines actuacions s'han duit a terme a l'hospital General
d'acord amb el Pla d'humanització? Especificau-ne el cost.
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines actuacions s'han duit a terme a l'hospital de Can
Misses d'acord amb el Pla d'humanització? Especificau-ne el
cost.
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
És cert que el Govern de les Illes Balears continua realitzant
obres sense llicència definitiva?

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines actuacions s'han duit a terme a l'hospital Juan March
d'acord amb el Pla d'humanització? Especificau-ne el cost.
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
És cert que el Govern de les Illes Balears continua
transgredint la legalitat urbanística que exigeix a la resta dels
ciutadans?

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines actuacions s'han duit a terme a l'hospital Verge del
Toro d'acord amb el Pla d'humanització? Especificau-ne el
cost.
Palma, a 7 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears modificar la llei
"antitabac"?
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Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears proposar que es
modifiqui la llei "antitabac" estatal?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha encarregat el Govern de les Illes Balears alguna
enquesta electoral des del 2003 fins a la data d'avui? En cas
afirmatiu, a quina empresa?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té resultats concrets d'enquestes de gestió el Govern de les
Illes Balears? En cas afirmatiu, a quina empresa es va
encarregar?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

Està d'acord el Govern de les Illes Balears amb el sistema
de finançament autonòmic semblant al que es proposa per a
Catalunya?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Prefereix el Govern de les Illes Balears continuar amb
l'actual sistema de finançament autonòmic proposat en el seu
moment per l'exministre Sr. Montoro?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En el projecte de la Platja de Palma, pensa el Govern de les
Illes Balears desistir de les seves responsabilitats?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amb quants ajuntaments concrets ha conversat i/o negociat
el Govern de les Illes Balears per formular el seu avantprojecte
de llei municipal i de règim local? Especificau les localitats?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

Quin tipus d'actuació pensa realitzar el Govern de les Illes
Balears perquè l'apagada elèctrica soferta a Menorca el passat
dia 16 de gener no es torni a repetir?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té quantificat el Govern de les Illes Balears l'import dels
desperfectes soferts per les famílies, els comerços, les
fàbriques, els serveis ... a Menorca, a causa de l'apagada
elèctrica soferta el passat 7 de gener?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Considera el Govern de les Illes Balears que en ple segle
XXI es pot consentir que una illa o una ciutat sofreixi una
apagada elèctrica total per més de quatre hores?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Entre les prioritats del Govern de les Illes Balears es troba
la d'aprovar una reforma del nostre Estatut d'Autonomia?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Està en condicions el Govern de les Illes Balears d'acreditar
que els fons traspassats pel Govern central per a la integració
dels immigrants del 2005 s'han utilitzat correctament?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com pensa gastar correctament el Govern de les Illes
Balears els 5 milions d'euros que el Govern central li
traspassarà per a l'atenció d'immigrants?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

BI)
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.
Considera el Govern de les Illes Balears que és suficient
obrir un expedient sancionador per corregir els desperfectes
produïts a Menorca amb motiu de l'apagada elèctrica soferta el
passat dia 16 de gener?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Té algun dictamen jurídic el Govern de les Illes Balears en
el qual es deixi meridionalment clar que el REB que prepara és
incompatible amb la legislació europea?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha solAlicitat algun informe jurídic independent el Govern
de les Illes Balears sobre la seva nova proposta de REB?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
És conscient el Govern de les Illes Balears que la seva nova
proposta de REB és valorada majoritàriament com a una
cortina de fum que apareix i desapareix segons les
conveniències polítiques de cada moment i que no aporta res
positiu al conjunt dels ciutadans de les illes?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'opinió i/o la valoració exacta del Govern de les
Illes Balears sobre la proposta del nou Estatut de Catalunya?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Considera el Govern de les Illes Balears que és seriós i
responsable proposar permutes sobre projectes públics i/o
serveis?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Creu el Govern de les Illes Balears que és de rebut que la
colAlaboració institucional es materialitzi a través d'envits entre
institucions?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per què el Govern de les Illes Balears no contesta clarament
la pregunta RGE núm. 9685/05, referida al cost per a l'erari
públic que ha tengut l'estada de quatre membres del Govern a
l'Argentina en menys d'un any?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El projecte de reforma de l'Estatut de les Illes Balears
proposat pel Govern de les Illes Balears romp o no romp la
unitat de les Illes Balears? Especificau localitats.
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Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Entre els projectes que maneja el Govern de les Illes
Balears n'hi ha algun que contempli concedir una "renda bàsica
personal" a tots els ciutadans de les illes com a altres
comunitats autònomes?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
És cert que el Govern de les Illes Balears preveu que tots
els ajuntaments de les Illes Balears (excepte Palma) rebin
només el 60% del fons municipal de cooperació el 2007?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el percentatge d'interins en relació amb el total
d'ensenyants d'infantil, de primària i de secundària en els cursos
2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 i 2005-2006?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el percentatge d'ensenyants interins que hi ha
previst en relació amb el total d'ensenyants d'infantil, de
primària i de secundària després de la convocatòria
d'oposicions d'enguany?
Palma, a 7 de febrer del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ateses la instalAlació d'una planta de fabricació d'aglomerats
asfàltics en calent a Sant Jordi de ses Salines (Sant Josep de sa
Talaia) arran de la construcció de l'autovia entre Eivissa i
l'aeroport (anomenada per l'executiu "nou accés a l'aeroport
d'Eivissa") i la preocupació lògica que això ha suscitat, aquesta
diputada formula les preguntes següents: Considera la
Conselleria de Medi Ambient que els efectes contaminants
d'una planta asfàltica provisional siguin els mateixos que una de
permanent? Hi ha alguna diferència quant a emissió de remors,
vibracions, fums, gasos, olors, boires, pols en suspensió,
polAlució atmosfèrica i altres impactes ambientals?
Palma, a 8 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ateses la instalAlació d'una planta de fabricació d'aglomerats
asfàltics en calent a Sant Jordi de ses Salines (Sant Josep de sa
Talaia) arran de la construcció de l'autovia entre Eivissa i
l'aeroport (anomenada per l'executiu "nou accés a l'aeroport
d'Eivissa") i la preocupació lògica que això ha suscitat, aquesta
diputada formula les preguntes següents: Considera la
Conselleria de Medi Ambient que el fet que la planta asfàltica
funcioni per més temps que dos mesos i que, per tant, aquest fet
deixi de convertir el seu emplaçament en provisional per passar
a ser permanent, en faci obligatori un estudi d'impacte
ambiental?
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Palma, a 8 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ateses la instalAlació d'una planta de fabricació d'aglomerats
asfàltics en calent a Sant Jordi de ses Salines (Sant Josep de sa
Talaia) arran de la construcció de l'autovia entre Eivissa i
l'aeroport (anomenada per l'executiu "nou accés a l'aeroport
d'Eivissa") i la preocupació lògica que això ha suscitat, aquesta
diputada formula les preguntes següents: No considera la
Conselleria de Medi Ambient que qualsevol instalAlació d'una
planta asfàltica hauria de passar per la Comissió Balear de
Medi Ambient? No considera la Conselleria de Medi Ambient
que qualsevol instalAlació d'una planta asfàltica hauria de passar
per la Comissió d'Activitats Classificades del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 8 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ateses la instalAlació d'una planta de fabricació d'aglomerats
asfàltics en calent a Sant Jordi de ses Salines (Sant Josep de sa
Talaia) arran de la construcció de l'autovia entre Eivissa i
l'aeroport (anomenada per l'executiu "nou accés a l'aeroport
d'Eivissa") i la preocupació lògica que això ha suscitat, aquesta
diputada formula les preguntes següents: No considera
preocupant la Conselleria de Medi Ambient que la planta
asfàltica provisional estigui situada només a 270 metres del CP
Sant Jordi, molt a prop dels límits del parc natural de ses
Salines d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 8 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ateses la instalAlació d'una planta de fabricació d'aglomerats
asfàltics en calent a Sant Jordi de ses Salines (Sant Josep de sa
Talaia) arran de la construcció de l'autovia entre Eivissa i
l'aeroport (anomenada per l'executiu "nou accés a l'aeroport
d'Eivissa") i la preocupació lògica que això ha suscitat, aquesta
diputada formula les preguntes següents: Ha previst la
Conselleria de Medi Ambient alguna mesura correctora perquè
la instalAlació de la planta asfàltica provisional de Sant Jordi de
ses Salines no afecti el parc natural de ses Salines d'Eivissa i
Formentera? No considera la Conselleria de Medi Ambient que
la instalAlació d'una planta asfàltica no és una activitat molesta,
nociva i perillosa i que, per tant, hauria de situar-se a 2.000
metres de qualsevol nucli de població? Comparteix la
Conselleria de Medi Ambient les declaracions del president del
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, en què deia que "una
planta asfàltica no contamina"? No considera la Conselleria de
Medi Ambient que hauria d'intervenir per ordenar la
paralització de la instalAlació de la planta asfàltica de Sant Jordi
fins que no es resolguin els impactes denunciats?
Palma, a 8 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
Ateses la instalAlació d'una planta de fabricació d'aglomerats
asfàltics en calent a Sant Jordi de ses Salines (Sant Josep de sa
Talaia) arran de la construcció de l'autovia entre Eivissa i
l'aeroport (anomenada per l'executiu "nou accés a l'aeroport
d'Eivissa") i la preocupació lògica que això ha suscitat, aquesta
diputada formula les preguntes següents: Què opina la
Conselleria d'Educació i Cultura en relació amb les
preocupacions manifestades per l'APA del CP Sant Jordi i del
seu equip docent quant a la ubicació d'aquesta planta asfàltica
només a 270 metres del CP Sant Jordi? Pensa fer alguna cosa
la Conselleria d'Educació i Cultura per tal d'evitar la instalAlació
d'una planta asfàltica provisional a només 270 metres del CP
Sant Jordi?
Palma, a 8 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient del

CF)
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 Transport del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Ateses la instalAlació d'una planta de fabricació d'aglomerats
asfàltics en calent a Sant Jordi de ses Salines (Sant Josep de sa
Talaia) arran de la construcció de l'autovia entre Eivissa i
l'aeroport (anomenada per l'executiu "nou accés a l'aeroport
d'Eivissa") i la preocupació lògica que això ha suscitat, aquesta
diputada formula les preguntes següents: Per quin motiu la
instalAlació d'una planta asfàltica provisional a Sant Jordi de ses
Salines no estava prevista en el projecte "nou accés a l'aeroport
d'Eivissa" que va estar en exposició pública? Per quin motiu la
instalAlació d'una planta asfàltica provisional a Sant Jordi de ses
Salines no estava prevista a l'estudi d'avaluació d'impacte
ambiental del projecte "nou accés a l'aeroport d'Eivissa" que va
estar en exposició pública?
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ses Salines es troba a una zona de servitud aeronàutica per la
seva proximitat a l'aeroport des Codolar? Ha realitzat la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports qualque
tipus de tramitació al respecte davant la Direcció General
d'Aviació?
Palma, a 8 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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

Palma, a 8 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
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.
Ateses la instalAlació d'una planta de fabricació d'aglomerats
asfàltics en calent a Sant Jordi de ses Salines (Sant Josep de sa
Talaia) arran de la construcció de l'autovia entre Eivissa i
l'aeroport (anomenada per l'executiu "nou accés a l'aeroport
d'Eivissa") i la preocupació lògica que això ha suscitat, aquesta
diputada formula les preguntes següents: Per què considera la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports que la
instalAlació d'una planta asfàltica provisional no requereix
d'autorització municipal? Per quin motiu la instalAlació d'una
planta asfàltica provisional associada a les obres d'ampliació de
la carretera Eivissa-Sant Josep sí va comptar amb una
autorització municipal? Hi ha hagut qualque canvi de
normativa entre el moment d'execució dels dos projectes viaris?
Palma, a 8 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
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.
Ateses la instalAlació d'una planta de fabricació d'aglomerats
asfàltics en calent a Sant Jordi de ses Salines (Sant Josep de sa
Talaia) arran de la construcció de l'autovia entre Eivissa i
l'aeroport (anomenada per l'executiu "nou accés a l'aeroport
d'Eivissa") i la preocupació lògica que això ha suscitat, aquesta
diputada formula les preguntes següents: Coneix la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transport que el lloc triat per a
la instalAlació d'una planta asfàltica provisional a Sant Jordi de

El passat dia 27 de gener els mitjans de comunicació local
publicaren que el Consell Insular d'Eivissa i Formentera els
havia tramès una carta on es denunciava "la manipulació"
d'alguns alumnes de l'IES sa Blanca Dona i de l'IES sa
Colomina, per haver participat a "la manifestació ilAlegal" de
dia 26 de gener, davant la seu de la institució pitiüsa. Com se
justifica que el Consell demanàs una actuació de la Conselleria
d'Educació i Cultura, per carta, el 26 de gener, i que el mateix
dia membres d'Inspecció Educativa es personassin en els
centres esmentats?
Palma, a 8 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
El passat dia 27 de gener els mitjans de comunicació local
publicaren que el Consell Insular d'Eivissa i Formentera els
havia tramès una carta on es denunciava "la manipulació"
d'alguns alumnes de l'IES sa Blanca Dona i de l'IES sa
Colomina, per haver participat a "la manifestació ilAlegal" de
dia 26 de gener, davant la seu de la institució pitiüsa. Fa
comptes els conseller d'Educació i Cultura manifestar-se
públicament en defensa dels equips directius dels centres
esmentats, dels equips docents i de l'alumnat?
Palma, a 8 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

CN)
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.

El passat dia 27 de gener els mitjans de comunicació local
publicaren que el Consell Insular d'Eivissa i Formentera els
havia tramès una carta on es denunciava "la manipulació"
d'alguns alumnes de l'IES sa Blanca Dona i de l'IES sa
Colomina, per haver participat a "la manifestació ilAlegal" de
dia 26 de gener, davant la seu de la institució pitiüsa. Ha fet
arribar el PP d'Eivissa i Formentera qualque escrit al conseller
d'Educació i Cultura demanant una investigació sobre la
presència d'alumnes davant el Consell dia 26 de gener?
Palma, a 8 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

El juny del 2004 GESA-ENDESA i la Conselleria de Medi
Ambient del Govern varen signar un conveni de colAlaboració
per fomentar inversions ambientals i possibilitar l'accés de
l'esmentat grup d'empreses elèctriques als beneficis econòmics
i fiscals que estableix la normativa. Quines inversions
ambientals ha realitzat l'empresa elèctrica en relació amb el
conveni esmentat i quines desgravacions fiscals ha fet el
Govern a aquestes inversions/actuacions?
Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
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 gestions ha efectuat fins la Conselleria d'Educació
i Cultura per tal d'aconseguir el retorn dels bous de Costitx a
Mallorca?
Palma, a 8 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CM)
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.
Contenen actualment els residus de depuració de gasos
(cendres) de la planta incineradora de Son Reus a Mallorca,
substàncies perilloses?
Palma, a 2 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

CO)
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 subvencions ha rebut per part del Govern de les Illes
Balears, empreses públiques, etc., l'Associació de Dones de
Peguera? Especificau-ne la data, la quantia i el concepte.
Palma, a 8 de febrer del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CP)
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.
Resum de les quantitats que han estat pagades per tots els
conceptes per la Conselleria d'Interior al Sr. José María Molina
Crous.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nom de l'assignatura que imparteix a l'EBAP el
Sr. José María Molina Crous?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
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 import s'ha pagat per la Vicepresidència i Conselleria
de Relacions Institucionals en concepte de gratificacions durant
l'any 2005 a funcionaris, desglossada individualment?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
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 import s'ha pagat per la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transport en concepte de gratificacions durant l'any
2005 a funcionaris, desglossada individualment?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
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 import s'ha pagat per la Conselleria de Treball i
Formació en concepte de gratificacions durant l'any 2005 a
funcionaris, desglossada individualment?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CU)
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 import s'ha pagat per la Conselleria d'Educació i
Cultura en concepte de gratificacions durant l'any 2005 a
funcionaris, desglossada individualment?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CV)
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 import s'ha pagat per la Conselleria de Turisme en
concepte de gratificacions durant l'any 2005 a funcionaris,
desglossada individualment?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CX)
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 import s'ha pagat per la Conselleria de Medi Ambient
en concepte de gratificacions durant l'any 2005 a funcionaris,
desglossada individualment?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CY)
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 import s'ha pagat per la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia en concepte de gratificacions durant l'any
2005 a funcionaris, desglossada individualment?
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Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CZ)
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 import s'ha pagat per la Conselleria d'Agricultura i
Pesca en concepte de gratificacions durant l'any 2005 a
funcionaris, desglossada individualment?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DA)
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 import s'ha pagat per la Conselleria de Presidència i
Esports en concepte de gratificacions durant l'any 2005 a
funcionaris, desglossada individualment?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DB)
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 import s'ha pagat per la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació en concepte de gratificacions durant l'any
2005 a funcionaris, desglossada individualment?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DC)
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 import s'ha pagat per la Conselleria d'Interior en
concepte de gratificacions durant l'any 2005 a funcionaris,
desglossada individualment?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DD)
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 import s'ha pagat per la Conselleria d'Immigració i
Cooperació en concepte de gratificacions durant l'any 2005 a
funcionaris, desglossada individualment?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DE)
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 import s'ha pagat per la Conselleria de Salut i Consum
en concepte de gratificacions durant l'any 2005 a funcionaris,
desglossada individualment?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DF)
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.
Relació nominal de tot el personal contractat a la
Conselleria d'Interior, bé sigui com a interí o com a personal
laboral, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2004, on
constin el nom i els llinatges, el lloc de feina que ocupa, el
mètode emprat per a la seva contractació i la retribució bruta
per tots els conceptes.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

BOPIB núm. 122 - 17 de febrer del 2006
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DG)
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.
Relació de pagaments fets per la Conselleria d'Interior al
seu personal, qualsevol que sigui la seva categoria en concepte
de productivitat, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del
2004, desglossada per persones i mensualitats.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Per quin motiu no s'incorporarà l'EMT al Consorci de
Transports de Mallorca des de la seva fundació?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DK)
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.
No considera la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports que el fet de deixar fora del Consorci de Transports
de Mallorca l'EMT és un més dels seus fracassos?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Relació nominal de tot el personal contractat a la
Conselleria d'Interior, bé sigui com a interí o com a personal
laboral, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2005, on
constin el nom i els llinatges, el lloc de feina que ocupa, el
mètode emprat per a la seva contractació i la retribució bruta
per tots els conceptes.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DL)
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 cost varen tenir per tots els conceptes les obres fetes
en els talussos del tren de Manacor?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

DI)
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.
Relació de pagaments fets per la Conselleria d'Interior al
seu personal, qualsevol que sigui la seva categoria en concepte
de productivitat, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del
2005, desglossada per persones i mensualitats.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines empreses foren contractades per efectuar treballs en
els talussos del tren de Manacor?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

DN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin import es pagà a cadascuna de les empreses que
treballaren en els talussos del tren de Manacor?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin sistema de contractació s'emprà per a cadascuna de les
empreses que intervingueren a les obres dels talussos del tren
de Manacor?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DR)
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.
Relació escrita de tots els nomenaments, des de dia 1 de
juliol del 2003 fins a dia 31 de desembre del 2005, de personal
d'ocupació eventual de la Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals, amb especificació de la retribució de
cadascun.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DS)
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.

DP)
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.

Relació escrita de tots els nomenaments, des de dia 1 de
juliol del 2003 fins a dia 31 de desembre del 2005, de personal
d'ocupació eventual de la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports, amb especificació de la retribució de
cadascun.

En quina data s'han efectuat desplaçaments a Madrid per
part de la directora general de Funció Pública durant els anys
2003 i 2004?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'agenda de la directora general de Funció
Pública en els seus viatges a Madrid durant els anys 2003 i
2004, desglossada per a cada viatge?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DT)
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.
Relació escrita de tots els nomenaments, des de dia 1 de
juliol del 2003 fins a dia 31 de desembre del 2005, de personal
d'ocupació eventual de la Conselleria de Salut i Consum, amb
especificació de la retribució de cadascun.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Relació escrita de tots els nomenaments, des de dia 1 de
juliol del 2003 fins a dia 31 de desembre del 2005, de personal
d'ocupació eventual de la Conselleria de Treball i Formació,
amb especificació de la retribució de cadascun.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DV)
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.
Relació escrita de tots els nomenaments, des de dia 1 de
juliol del 2003 fins a dia 31 de desembre del 2005, de personal
d'ocupació eventual de la Conselleria d'Educació i Cultura, amb
especificació de la retribució de cadascun.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DX)
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.
Relació escrita de tots els nomenaments, des de dia 1 de
juliol del 2003 fins a dia 31 de desembre del 2005, de personal
d'ocupació eventual de la Conselleria de Turisme, amb
especificació de la retribució de cadascun.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DY)
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.
Relació escrita de tots els nomenaments, des de dia 1 de
juliol del 2003 fins a dia 31 de desembre del 2005, de personal
d'ocupació eventual de la Conselleria de Medi Ambient, amb
especificació de la retribució de cadascun.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DZ)
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.
Relació escrita de tots els nomenaments, des de dia 1 de
juliol del 2003 fins a dia 31 de desembre del 2005, de personal
d'ocupació eventual de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia, amb especificació de la retribució de cadascun.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EA)
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.
Relació escrita de tots els nomenaments, des de dia 1 de
juliol del 2003 fins a dia 31 de desembre del 2005, de personal
d'ocupació eventual de la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
amb especificació de la retribució de cadascun.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EB)
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.
Relació escrita de tots els nomenaments, des de dia 1 de
juliol del 2003 fins a dia 31 de desembre del 2005, de personal
d'ocupació eventual de la Conselleria de Presidència i Esports,
amb especificació de la retribució de cadascun.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Relació escrita de tots els nomenaments, des de dia 1 de
juliol del 2003 fins a dia 31 de desembre del 2005, de personal
d'ocupació eventual de la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació, amb especificació de la retribució de cadascun.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ED)
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.
Relació escrita de tots els nomenaments, des de dia 1 de
juliol del 2003 fins a dia 31 de desembre del 2005, de personal
d'ocupació eventual de la Conselleria d'Interior, amb
especificació de la retribució de cadascun.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EE)
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.
Relació escrita de tots els nomenaments, des de dia 1 de
juliol del 2003 fins a dia 31 de desembre del 2005, de personal
d'ocupació eventual de la Conselleria d'Immigració i
Cooperació, amb especificació de la retribució de cadascun.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EG)
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.
Relació escrita de totes les persones contractades amb
contractes d'alta direcció, des de dia 1 de juliol del 2003 fins a
dia 31 de desembre del 2005, per la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, incloent-hi les empreses
públiques, els consorcis i les empreses participades pel Govern
que depenguin d'aquesta conselleria.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EH)
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.
Relació escrita de totes les persones contractades amb
contractes d'alta direcció, des de dia 1 de juliol del 2003 fins a
dia 31 de desembre del 2005, per la Conselleria de Salut i
Consum, incloent-hi les empreses públiques, els consorcis i les
empreses participades pel Govern que depenguin d'aquesta
conselleria.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EI)
EF)
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.
Relació escrita de totes les persones contractades amb
contractes d'alta direcció, des de dia 1 de juliol del 2003 fins a
dia 31 de desembre del 2005, per la Vicepresidència i
Conselleria de Relacions Institucionals, incloent-hi les
empreses públiques, els consorcis i les empreses participades
pel Govern que depenguin d'aquesta conselleria.

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.
Relació escrita de totes les persones contractades amb
contractes d'alta direcció, des de dia 1 de juliol del 2003 fins a
dia 31 de desembre del 2005, per la Conselleria de Treball i
Formació, incloent-hi les empreses públiques, els consorcis i
les empreses participades pel Govern que depenguin d'aquesta
conselleria.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

BOPIB núm. 122 - 17 de febrer del 2006

4849

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EJ)
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.

EM)
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.

Relació escrita de totes les persones contractades amb
contractes d'alta direcció, des de dia 1 de juliol del 2003 fins a
dia 31 de desembre del 2005, per la Conselleria d'Educació i
Cultura, incloent-hi les empreses públiques, els consorcis i les
empreses participades pel Govern que depenguin d'aquesta
conselleria.

Relació escrita de totes les persones contractades amb
contractes d'alta direcció, des de dia 1 de juliol del 2003 fins a
dia 31 de desembre del 2005, per la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, incloent-hi les empreses públiques, els
consorcis i les empreses participades pel Govern que depenguin
d'aquesta conselleria.

Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EK)
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.

EN)
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.

Relació escrita de totes les persones contractades amb
contractes d'alta direcció, des de dia 1 de juliol del 2003 fins a
dia 31 de desembre del 2005, per la Conselleria de Turisme,
incloent-hi les empreses públiques, els consorcis i les empreses
participades pel Govern que depenguin d'aquesta conselleria.

Relació escrita de totes les persones contractades amb
contractes d'alta direcció, des de dia 1 de juliol del 2003 fins a
dia 31 de desembre del 2005, per la Conselleria d'Agricultura
i Pesca, incloent-hi les empreses públiques, els consorcis i les
empreses participades pel Govern que depenguin d'aquesta
conselleria.

Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EL)
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.
Relació escrita de totes les persones contractades amb
contractes d'alta direcció, des de dia 1 de juliol del 2003 fins a
dia 31 de desembre del 2005, per la Conselleria de Medi
Ambient, incloent-hi les empreses públiques, els consorcis i les
empreses participades pel Govern que depenguin d'aquesta
conselleria.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

EO)
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.
Relació escrita de totes les persones contractades amb
contractes d'alta direcció, des de dia 1 de juliol del 2003 fins a
dia 31 de desembre del 2005, per la Conselleria de Presidència
i Esports, incloent-hi les empreses públiques, els consorcis i les
empreses participades pel Govern que depenguin d'aquesta
conselleria.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EP)
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.

ES)
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.

Relació escrita de totes les persones contractades amb
contractes d'alta direcció, des de dia 1 de juliol del 2003 fins a
dia 31 de desembre del 2005, per la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació, incloent-hi les empreses públiques, els
consorcis i les empreses participades pel Govern que depenguin
d'aquesta conselleria.

Quin és el nombre de visitants del complex Costa Nord
durant els anys 2004 i 2005?

Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EQ)
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.
Relació escrita de totes les persones contractades amb
contractes d'alta direcció, des de dia 1 de juliol del 2003 fins a
dia 31 de desembre del 2005, per la Conselleria d'Interior,
incloent-hi les empreses públiques, els consorcis i les empreses
participades pel Govern que depenguin d'aquesta conselleria.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ET)
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 ingressos produí cadascuna de les actuacions musicals
que tingueren lloc al complex Costa Nord l'estiu del 2005?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ER)
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.
Relació escrita de totes les persones contractades amb
contractes d'alta direcció, des de dia 1 de juliol del 2003 fins a
dia 31 de desembre del 2005, per la Conselleria d'Immigració
i Cooperació, incloent-hi les empreses públiques, els consorcis
i les empreses participades pel Govern que depenguin d'aquesta
conselleria.
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Quin cost tingué cadascuna de les actuacions musicals del
complex Costa Nord durant l'estiu del 2005?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes obres ha adjudicat o contractat la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, des de l'1 de juliol
del 2003, per import o cost superior a 300.000 euros, sense una
prèvia licitació pública i amb quines empreses?
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Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les matrícules de les motos aquàtiques propietat
de la Conselleria d'Interior.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes obres ha adjudicat o contractat la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, des de l'1 de juliol
del 2003, mitjançant sistema de pagament per administració o
sense pressupost previ tancat i amb quines empreses?
Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 10 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FB)
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.
Havent estat establerta per sentència ferma la ilAlegalitat de
la inscripció de la Federació Balear de futbol sala, quin temps
es pensa prendre la Conselleria de Presidència i Esports per
procedir a la seva desinscripció?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

EY)
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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes obres ha adjudicat o contractat la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, des de l'1 de juliol
del 2003, que hagin resultat tenir un import o cost superior a
300.000 euros, sense una prèvia licitació pública i amb quines
empreses?

FC)
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.

Palma, a 9 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes motos aquàtiques té en propietat la Conselleria
d'Interior?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Considera la Conselleria de Presidència i Esports que la
Federació Balear de futbol sala pot organitzar competicions tot
i existir una sentència que n'ordena la desinscripció?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FD)
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 inversions fetes o compromeses en matèria
esportiva a les quals participa el Govern de les Illes Balears els
anys 2003, 2004 i 2005?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

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

Quantes places concertades per a l'atenció a discapacitats té
el Govern de les Illes Balears avui a Mallorca? Quin és el seu
cost?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat de recursos econòmics que ha rebut
l'Institut d'Assumptes Socials i Esportius del Consell Insular de
Mallorca, el 2004 i el 2005, per a l'atenció als discapacitats?

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

Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quantes places concertades per a l'atenció a discapacitats té
el Govern de les Illes Balears avui a Menorca? Quin és el seu
cost?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 contractades a Vicepresidència, en
aquesta legislatura, que finalitzaran la seva contractació o
relació laboral o que cessaran el dia que cessi en el seu càrrec
l'autoritat que l'ha formalitzat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FG)
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 places concertades per a l'atenció a discapacitats té
el Govern de les Illes Balears avui a Eivissa i Formentera?
Quin és el seu cost?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FK)
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 contractades a la Conselleria de
Relacions Institucionals, en aquesta legislatura, que finalitzaran
la seva contractació o relació laboral o que cessaran el dia que
cessi en el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la quantitat de recursos econòmics que ha rebut el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, el 2004 i el 2005, per a
l'atenció als discapacitats?

FL)
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.
Quines són les persones contractades a la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, en aquesta
legislatura, que finalitzaran la seva contractació o relació
laboral o que cessaran el dia que cessi en el seu càrrec
l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FM)
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 contractades a la Conselleria de
Salut i Consum, en aquesta legislatura, que finalitzaran la seva
contractació o relació laboral o que cessaran el dia que cessi en
el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FN)
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 contractades a la Conselleria de
Treball i Formació, en aquesta legislatura, que finalitzaran la
seva contractació o relació laboral o que cessaran el dia que
cessi en el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FO)
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 contractades a la Conselleria
d'Educació i Cultura, en aquesta legislatura, que finalitzaran la
seva contractació o relació laboral o que cessaran el dia que
cessi en el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?
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Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FP)
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 contractades a la Conselleria de
Turisme, en aquesta legislatura, que finalitzaran la seva
contractació o relació laboral o que cessaran el dia que cessi en
el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FQ)
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 contractades a la Conselleria de
Medi Ambient, en aquesta legislatura, que finalitzaran la seva
contractació o relació laboral o que cessaran el dia que cessi en
el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FR)
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 contractades a la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia, en aquesta legislatura, que
finalitzaran la seva contractació o relació laboral o que cessaran
el dia que cessi en el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FS)
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 contractades a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, en aquesta legislatura, que finalitzaran la
seva contractació o relació laboral o que cessaran el dia que
cessi en el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FT)
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 contractades a la Conselleria de
Presidència i Esports, en aquesta legislatura, que finalitzaran la
seva contractació o relació laboral o que cessaran el dia que
cessi en el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FU)
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 contractades a la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació, en aquesta legislatura, que
finalitzaran la seva contractació o relació laboral o que cessaran
el dia que cessi en el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FV)
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 contractades a la Conselleria
d'Interior, en aquesta legislatura, que finalitzaran la seva

contractació o relació laboral o que cessaran el dia que cessi en
el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FX)
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 contractades a la Conselleria
d'Immigració i Cooperació, en aquesta legislatura, que
finalitzaran la seva contractació o relació laboral o que cessaran
el dia que cessi en el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FY)
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 contractades a les empreses
públiques dependents de Vicepresidència, en aquesta
legislatura, que finalitzaran la seva contractació o relació
laboral o que cessaran el dia que cessi en el seu càrrec
l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FZ)
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 contractades a les empreses
públiques dependents de la Conselleria de Relacions
Institucionals, en aquesta legislatura, que finalitzaran la seva
contractació o relació laboral o que cessaran el dia que cessi en
el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?

BOPIB núm. 122 - 17 de febrer del 2006
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GA)
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 contractades a les empreses
públiques dependents de la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports, en aquesta legislatura, que finalitzaran
la seva contractació o relació laboral o que cessaran el dia que
cessi en el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GB)
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 contractades a les empreses
públiques dependents de la Conselleria de Salut i Consum, en
aquesta legislatura, que finalitzaran la seva contractació o
relació laboral o que cessaran el dia que cessi en el seu càrrec
l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GC)
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 contractades a les empreses
públiques dependents de la Conselleria de Treball i Formació,
en aquesta legislatura, que finalitzaran la seva contractació o
relació laboral o que cessaran el dia que cessi en el seu càrrec
l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GD)
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 contractades a les empreses
públiques dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura, en
aquesta legislatura, que finalitzaran la seva contractació o
relació laboral o que cessaran el dia que cessi en el seu càrrec
l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GE)
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 contractades a les empreses
públiques dependents de la Conselleria de Turisme, en aquesta
legislatura, que finalitzaran la seva contractació o relació
laboral o que cessaran el dia que cessi en el seu càrrec
l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GF)
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 contractades a les empreses
públiques dependents de la Conselleria de Medi Ambient, en
aquesta legislatura, que finalitzaran la seva contractació o
relació laboral o que cessaran el dia que cessi en el seu càrrec
l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GG)
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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Quines són les persones contractades a les empreses
públiques dependents de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia, en aquesta legislatura, que finalitzaran la seva
contractació o relació laboral o que cessaran el dia que cessi en
el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?

Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GK)
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.

GH)
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 contractades a les empreses
públiques dependents de la Conselleria d'Interior, en aquesta
legislatura, que finalitzaran la seva contractació o relació
laboral o que cessaran el dia que cessi en el seu càrrec
l'autoritat que l'ha formalitzat?

Quines són les persones contractades a les empreses
públiques dependents de la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
en aquesta legislatura, que finalitzaran la seva contractació o
relació laboral o que cessaran el dia que cessi en el seu càrrec
l'autoritat que l'ha formalitzat?

Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GI)
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 contractades a les empreses
públiques dependents de la Conselleria de Presidència i
Esports, en aquesta legislatura, que finalitzaran la seva
contractació o relació laboral o que cessaran el dia que cessi en
el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?

GL)
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 contractades a les empreses
públiques dependents de la Conselleria d'Immigració i
Cooperació, en aquesta legislatura, que finalitzaran la seva
contractació o relació laboral o que cessaran el dia que cessi en
el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GJ)
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 contractades a les empreses
públiques dependents de la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació, en aquesta legislatura, que finalitzaran la seva
contractació o relació laboral o que cessaran el dia que cessi en
el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?

GM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina compensació econòmica o d'altre ordre s'ha acordat
amb el ColAlegi Santa Mònica per tal de tenir els alumnes del
ColAlegi Santa Isabel?
Palma, a 10 de febrer del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 1018/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a centres concertats. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).
Palma, a 15 de febrer del 2006.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 1007/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a delegada de la Conselleria d'Educació a les Pitiüses.
(Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 1008/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament del Pla Oci 60. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).
RGE núm. 1009/06, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cria en captivitat de la milana. (Mesa de 15 de febrer del
2006).
RGE núm. 1010/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i
Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions de la Hipoteca Jove. (Mesa de 15 de febrer del
2006).
RGE núm. 1011/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inundacions recents al Sàhara. (Mesa de 15 de febrer del
2006).
RGE núm. 1012/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a evolució d'ingressos pel turisme. (Mesa de 15 de febrer del
2006).
RGE núm. 1013/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de
colAlaboració entre la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació i l'Institut de Crèdit Oficial. (Mesa de 15 de febrer
del 2006).
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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.
Per quin motiu la delegada de la Conselleria d'Educació a
les Pitiüses, Pilar Marí, va assistir a la presentació de
l'associació pepera d'estudiants "apolítics" contraris a la
manifestació antiautopistes?
Palma, a 15 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 oral davant Ple.
Quines són les previsions de la Conselleria de Turisme
quant a establir acords amb altres comunitats autònomes per al
desenvolupament del Pla Oci 60?
Palma, a 15 de febrer del 2006.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

RGE núm. 1014/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
concertació de places de batxillerat. (Mesa de 15 de febrer del
2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 1015/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions en educació. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 1016/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
de les dotacions de l'ensenyament públic. (Mesa de 15 de
febrer del 2006).
RGE núm. 1017/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés
electoral de Sa Nostra. (Mesa de 15 de febrer del 2006).

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 oral davant Ple.
Quines actuacions porta a terme la Conselleria de Medi
Ambient en relació amb la cria en captivitat de la milana?
Palma, a 15 de febrer del 2006.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.
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Palma, a 15 de febrer del 2006.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

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.

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

Es compleixen les previsions que havia fet la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports en relació amb
l'acceptació de la Hipoteca Jove per part dels colAlectius
afectats?
Palma, a 15 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Puche i Castillejo.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Quins informes té el conseller que el condueixen a concertar
places de batxillerat?
Palma, a 15 de febrer del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria
d'Immigració i Cooperació en relació amb les inundacions que
s'han produït recentment al Sàhara?
Palma, a 15 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

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 conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Per quin motiu el conseller d'Educació i Cultura no dedica
els diners que pensa invertir en l'ensenyament privat a
l'ensenyament públic?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 de febrer del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

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 oral davant Ple.

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

Com han evolucionat els ingressos per turisme a les nostres
illes durant els darrers anys?
Palma, a 15 de febrer del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
No creu el conseller d'Educació i Cultura que mentre no es
millori la transferència de la competència educativa, que es va
fer amb una dotació deficient, ha de concentrar els esforços
econòmics de la conselleria en l'ensenyament públic en
comptes de regalar diners a les empreses privades?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Què suposarà per a les petites i mitjanes empreses de les
Illes la recent signatura d'un conveni de colAlaboració entre la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i l'Institut de
Crèdit Oficial (ICO)?

Palma, a 15 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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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.
Que va pretendre el conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació amb la seva intervenció en el procés electoral de Sa
Nostra?
Palma, a 15 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.
Considera el conseller d'Educació que tots els centres
concertats tenen caràcter cooperatiu?
Palma, a 15 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 635/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a declaració d'obligació de servei
públic. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
RGE núm. 792/06, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració del projecte de llei de promoció de
l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de
dependència. (Mesa de 15 de febrer del 2006).
Palma, a 15 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 PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El 21 de novembre del 2003 el Consell de Ministres va
aprovar la declaració d’obligació de servei públic (DOSP) de
les rutes aèries interinsular a les Illes Balears.
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Des d’un primer moment el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista denuncià aquesta DOSP per totalment insuficient,
parcial i discriminatòria. Considerant, llavors, que les
institucions de les Illes Balears tenien l’obligació de fer tot el
possible per garantir unes comunicacions aèries suficients i que
no suposessin una despesa major de la que resultaria d’un
trasllat similar per via terrestre, el Grup PSM-EN va presentar
diverses iniciatives parlamentàries.
El passat 17 de setembre del 2004 fou aprovada llavors una
proposició no de llei, a instàncies del PSM-EN, que instava a
modificar la DOSP a fi de corregir l’actual situació.
Atès que, més d’un any després que el Parlament de les Illes
Balears es manifestàs en aquest sentit, l’única millora en la
situació del transport aeri ha estat l’augment del descompte per
a residents i que, si bé aquesta mesura suavitza parcialment els
efectes econòmics negatius de l’actual situació, no resol ni de
bon tros els problemes reals del transport aeri a les Illes
Balears.
És per tot això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a atendre d’una vegada per totes les justes reivindicacions dels
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears i, en
conseqüència, a donar una resposta positiva a les demandes
expressades pels representants electes dels pobles de les Illes
Balears que en seu parlamentària acordaren:
a) Instar el Govern de l’Estat a declarar també obligacions
de servei públic les rutes aèries entre les Illes Balears i la
península; en concret les rutes aèries que enllacen les Illes
amb Barcelona, Madrid i València.
b) Instar el Govern de l’Estat a modificar a la baixa les
tarifes màximes establertes.
c) Instar el Govern de l’Estat a modificar la DOSP per
preveure-hi tarifes a preus reduïts.
d) Instar el Govern de l’Estat a garantir diàriament les
freqüències suficients i que cobreixin primera i darrera hora
de la jornada.
e) Instar el Govern de l’Estat a modificar la DOSP per
incloure representació dels consells insulars a la comissió
mixta de seguiment.
f) Instar el Govern de l’Estat a incloure als pressupostos
generals la partida econòmica suficient a fi i a efecte de fer
viable la DOSP.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i a la resta d’institucions a defensar en tots els àmbits
possibles aquest acord parlamentari.
Palma, a 6 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
El dia 23 de desembre del 2005 el Consell de Ministres
aprovà un informe sobre l’avantprojecte de llei de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
L’aprovació d’aquesta iniciativa ha de relacionar-se amb el
Pacte de Toledo, que va incloure el compromís unànime de tots
els grups polítics per donar solució als problemes de les
persones dependents i de les seves famílies.

assegura el dret bàsic a la protecció de les persones en situació
de dependència, ni la cartera de serveis, ni un instrument de
valoració únic i homogeni per a tot el territori nacional, i per
això precisa d’una major concreció en aquestes qüestions
fonamentals:
a) Garantir el dret bàsic a la protecció de les persones en
situació de dependència.
b) Garantir una cartera de serveis bàsics aplicables a tot el
territori nacional.
c) Garantir un instrument de valoració únic i homogeni a tot el
territori nacional.
d) Garantir la participació de les comunitats autònomes i les
entitats locals en el consell territorial, similar al consell
interterritorial del Sistema Nacional de Salut.
e) Garantir un finançament suficient i sostenible per part dels
pressuposts generals de l’Estat, de tal manera que es garanteixi
l’equitat, la cohesió social i la solidaritat interterritorial e la
protecció de les persones dependents.

És evident que la protecció social de les persones
dependents és ja objecte de positives actuacions per part de les
comunitats autònomes i que aquelles són una bona base per
continuar avançant en un àmbit tan sensible per al benestar dels
ciutadans.
L’avantprojecte de llei aprovat pel Govern de la nació
necessita major concreció en el sentit que, quan s’aprovi el
corresponent projecte, quedin regulats de manera específica els
nous drets en favor de les persones dependents; es defineixin
les eines de gestió del nou sistema nacional d’atenció a la
dependència; es garanteixi el seu funcionament en règim
d’igualtat a tot el territori nacional, així com la seva plena
sostenibilitat financera a mig i llarg termini.
Per altra banda, per tant de contribuir a l’estabilitat de
l’atenció a les persones dependents, es fa necessari que la nova
legislació compti amb el més ampli consens polític i social
possible.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears vol manifestar el seu suport
que s’elabori i aprovi el més aviat possible una llei de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència, i que s’implanti un sistema nacional
de la dependència efectiu, funcional i sostenible.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la nació
que aquesta llei de promoció de l’autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència s’aprovi en base a un
gran pacte d’Estat en compliment dels compromisos del 2003
del Pacte de Toledo.
3. El Parlament de les Illes Balears considera positiva
l’experiència que, en matèria de protecció social de les
persones dependents, estan portant a terme des de fa molt de
temps les comunitats autònomes, encara que entén que és
necessari ampliar-la i millorar-la per cobrir adequadament amb
prestacions i serveis de qualitat les necessitats actuals i futures
dels qui es troben en situació de dependència.
4. El Parlament de les Illes Balears considera que
l’avantprojectes de llei, amb la seva redacció actual, no

Palma, a 6 de febrer del 2006.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 654/06, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Salut i Consum.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer del 2006, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Salut i Consum, davant la Comissió no
permanent de Salut, per tal d'informar sobre la valoració i el
desenvolupament a les Illes Balears de la Llei autonòmica
4/2005, de 29 d'abril, de drogodependències i altres addiccions
a les Illes Balears, sobre el tabac, i de la llei estatal 28/2005, de
27 de desembre, de mesures sanitàries contra el tabaquisme i
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la
publicitat dels productes del tabac.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)

B)
RGE núm. 729/06, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Salut i Consum.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer del 2006, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Salut i Consum, davant la Comissió no
permanent de Salut, per tal de presentar el Pla de salut mental.

Retirada de la SolAlicitud de compareixença urgent RGE
núm. 8469/05.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
727/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acceptà la
retirada de la solAlicitud de compareixença urgent de referència,
de la directora d'IB3 per tal d'informar sobre les línies generals
del pressupost de l'ens públic de Ràdio i Televisió IB3,
publicada al BOPIB núm 111, de 18 de novembre del 2005.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 790/06, presentat
per la comissió promotora, com a proposició de llei
d'iniciativa popular per la qual s'aproven mesures
d'emergència en matèria d'ordenació del territori.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer del 2006, conformement amb l'establert a l'article
6 de la Llei 4/91, reguladora de la iniciativa legislativa popular
a les Illes Balears, admeté a tràmit la iniciativa de referència,
un cop comprovat el compliment per part dels presentants dels
requisits fixats a l'article 4 de la llei esmentada i comprovat que
el contingut de la iniciativa que es proposa no incorre en cap de
les causes d'inadmissió establertes als articles 2 i 5 d'aquesta
llei.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 363/06.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
679/06, presentat pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, i acceptà la retirada de la proposició no de llei de
referència, relativa a mesures per palAliar la discriminació
d'immigrants extracomunitaris a les Illes Balears, publicada al
BOPIB núm 120, de 3 de febrer d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
Bases de la convocatòria per al proveïment de determinats
llocs de feina vacants a la Relació de llocs de feina de la
Cambra, mitjançant concurs-oposició per promoció interna.
Resolució de Presidència
Bases de la convocatòria per al proveïment de determinats
llocs de feina vacants a la Relació de llocs de feina de la
Cambra, mitjançant concurs-oposició per promoció interna
El president del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 8 de
febrer del 2006, atès el que es disposa a l’apartat setè del
acords de la Mesa relatius a modificació de la plantilla orgànica
i d’altres mesures en matèria de personal, publicats al BOPIB
núm. 48, de 16 de juliol del 2004, i a l'empara del que
s'estableix als articles 12 i 13 de l'Estatut de personal del
Parlament de les Illes Balears, dicta la següent resolució:
Aprovar la convocatòria per cobrir mitjançant
concurs-oposició tres places vacants en el cos d'administratius
del Parlament de les Illes Balears, pel sistema de promoció
interna, tot d'acord amb les següents bases:
Primera
Objecte de la convocatòria
Cobrir mitjançant concurs-oposició pel sistema de promoció
interna les tres places vacants al cos d'administratius del
Parlament de les Illes Balears, amb caràcter de funcionaris de
carrera, grup C, nivell de complement de destí 20 i complement
específic de 881,80 euros mensuals, que es relacionen a
continuació:
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1. Administratiu de Comunicació i Divulgació Institucional,
adscrit a l’àrea de Comunicació i Divulgació Institucional.
2. Administratiu de Biblioteca i Documentació, adscrit a l’àrea
de Biblioteca i Documentació.
3. Administratiu transcriptor, adscrit a l’àrea d’Assistència
Tècnica Parlamentària.

1995, publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears núm. 146, de dia 23 de novembre del 1995.
Aquells/es aspirants que no presentin aquestes certificacions
o aquests títols hauran de realitzar una prova de català per
demostrar la seva suficiència en el coneixement d’aquesta
llengua.

Segona
Requisits personals

9. Disposar d’un mínim de 30 hores d’assistència a cursos
específics d’ofimàtica (que versaran damunt windows, word,
excel i access), certificades bé per institucions o organismes
oficials (com l’IBAP, l’EBAP, l’INAP o d’altres), bé per les
organitzacions sindicals que han signat els acords de formació
continua amb l’Administració General de l’Estat o amb
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
bé per empreses, corporacions i entitats privades, o per altres
organitzacions sotmeses al dret privat de qualsevol tipus.
Aquells/es aspirants que presentin la certificació d’assistència
al curs esmentat no hauran de realitzar la prova d’informàtica.
A efectes d’equiparació del mínim de les 30 hores
d’assistència al curs o als cursos d’ofimàtica assenyalats al
paràgraf anterior es consideraran assimilats altres cursos
d’ofimàtica/informàtica, i, per tant, no hauran de realitzar la
prova d’informàtica, els/les aspirants que presentin les
certificacions relatives a assistències a cursos
d’ofimàtica/informàtica, amb un mínim de 30 hores
d’assistència en total, atenent qualsevol de les combinacions de
taules relatives als cursos d’informàtica que es detallen:

1. Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels estats
membres de la Unió Europea o d’algun dels països que hagin
subscrit un tractat internacional en els termes establerts a la
disposició addicional única de la Llei 17/1993, de 23 de
desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció
pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió
Europea.
2. Tenir complerts els 18 anys d’edat i no haver arribat a l’edat
de jubilació forçosa, ambdues edats referides al dia en què
finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
3. No estar inhabilitat/ada ni suspès/esa per a l'exercici de la
funció pública. Ni haver estat separat/da, mitjançant expedient
disciplinari de qualsevol administració pública, òrgan
constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat/ada per
sentència ferma per a l'acompliment de funcions públiques.
4. No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l'acompliment de les funcions corresponents.
5. Tenir el títol de batxiller o el del cicle formatiu de grau
superior de formació professional o equivalent. A efectes de
titulació també s’estarà al que es disposa a la disposició
addicional única del Decret 33/1994 del 28 de març, pel qual
s’aprova el reglament de proveïment de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris al servei de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
6. Pertànyer com a funcionari/ària de carrera i en situació
administrativa de servei actiu o de serveis especials, al cos
d’uixers (del grup D) del Parlament de les Illes Balears.
7. Haver prestat serveis efectius durant un període mínim de
dos anys com a funcionari/ària de carrera del cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears.
8. Estar en possessió del certificat B de català o equivalent,
lliurat per la Direcció General de Política Lingüística del
Govern Balear o per la Junta Avaluadora del Català, o el títol,
els certificats o els diplomes equivalents, lliurats per les
institucions determinades a l'Ordre del conseller de Cultura,
Educació i Esports, de dia 16 de febrer del 2000, publicada al
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 23, de dia 22 de febrer
del 2000; i a l’Ordre del conseller de Cultura, Educació i
Esports, de dia 9 de juny del 2000, publicada al Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 80, de dia 29 de juny del 2000, o bé
a altres ordres. També es podran presentar els títols o els
certificats oficials emesos per l’Institut Balear d’Administració
Pública o per l’Escola Balear d’Administració Pública a favor
d’aquells/es que hagin superat amb aprofitament els cursos
impartits d’acord amb els programes publicats per Resolució
del conseller de la Funció Pública de dia 2 de novembre del

Word i/o
cursos de
perfeccionament

Correu
electrònic
(outllook)
i/o cursos
de
perfeccionament

Acces,
microsoft
office i/o
cursos
perfeccionament

10 hores
10 hores
10 hores
10 hores
10 hores
10 hores

10 hores
10 hores
10 hores

10 hores

Windows,
Powerpoint i/o
cursos
perfeccionament

Excel,
Internet
i/o cursos
perfeccionament

10 hores
10 hores
10 hores
10 hores

10 hores
10 hores

10 hores
10 hores

Als efectes de comptar el nombre total d’hores de cada curs,
aquells cursos impartits per les empreses C.C.R i Nanfor
Ibèrica amb les quals el Parlament de les Illes Balears ha signat
contractes per a la realització de cursos d’informàtica per al
personal de la Cambra, són de 10 hores de durada cadascun.
Aquells/es aspirants que no presentin les certificacions
corresponents, hauran de realitzar una prova pràctica per
demostrar la seva suficiència en el maneig de les eines
ofimàtiques a nivell d’usuari.
Tercera
Presentació d'instàncies i termini per l'admissió dels
aspirants
1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al Registre de
l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la instància
corresponent, segons el model que figura a l’annex II,
juntament amb la certificació on consti la seva condició de
funcionari/ària de carrera del cos d’uixers, l'antiguitat, els llocs
de treball desenvolupats, el grau personal, la situació
administrativa i d’altres circumstàncies que pugin afectar la
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valoració dels mèrits de la fase de concurs, en el termini de 20
dies naturals a comptar des de l'endemà al de la publicació de
les presents bases al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears. Els/Les aspirants que presentin les certificacions o els
títols requerits a la base segona, hauran de presentar-los
aportant la còpia o les còpies degudament compulsada/es
juntament amb la instància. Així mateix, s’hi adjuntaran els
documents, títols i certificats degudament compulsats que
acreditin els mèrits que s’han de valorar a la fase de concurs.
A efectes de valorar els mèrits pels serveis prestats en altres
administracions públiques, s’hauran de presentar el certificats
corresponents emesos per aquelles on consti l’antiguitat, el
grau personal consolidat i els llocs de treball desenvolupats
amb els nivells de complement de destí corresponents.
2. La presentació d'instàncies també és podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
3. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia
Major publicarà al tauler d'anuncis de la Cambra, la llista
provisional d'admesos/es i exclosos/es. S'hi farà constar el nom,
els cognoms i el núm. del DNI, així mateix s'hi assenyalarà el
motiu de la no admissió dels/de les aspirants exclosos/es, per
tal que aquests/es, en el termini de 10 dies hàbils comptadors
des de la data de publicació de la llista provisional, puguin
alAlegar o esmenar la causa que n'ha motivat l'exclusió
provisional.
4. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d'un
mes, el tribunal resoldrà les reclamacions que s'hagin pogut
presentar, si n'hi havia, dictarà la resolució corresponent i farà
pública la llista definitiva dels/de les aspirants admesos/es, que
es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears i també s'exposarà al tauler d'anuncis de la Cambra,
juntament amb el lloc, la data i l'hora de celebració de la prova
de català i de la d’informàtica, assenyalant així mateix els/les
aspirants que resten exempts/es de realitzar-les.
Quarta
Tribunal qualificador. Composició i funcionament
1. El tribunal es constituirà dins el 15 dies següents al de la
finalització del termini de presentació de les solAlicituds, amb
convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del
president d'aquest.
2. El tribunal qualificador estarà constituït per les persones
següents:
2.1. President: Molt Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés; suplent:
Hble. Sr. Guillem Camps i Coll.
2.2. Secretari: Sr. Joan Ferrer i Cánaves; suplent: Miquel
Montserrat i Bibiloni.
2.3. Vocal: Hble. Sr. Valentí Valenciano i López; suplent:
Hble. Sr. Fèlix Fernández i Terrés.
2.4.Vocal: Sra. Joana Maria Vives i Alario; suplent: Sra. Joana
Maria Vicens i Vich.
2.5.Vocal elegit per la Junta de Personal: Sr. Jaume Cantallops
i Nicolau; suplent: Sr. Jaume Riera i Pou.
En tots els casos se'n nomenaran els suplents corresponents.
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3. A la sessió constitutiva, el president solAlicitarà als membres,
titulars i suplents, la declaració expressa de no trobar-se
sotmesos a les circumstàncies previstes a l'article 28 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, l'abstenció i la recusació dels membres del tribunal se
substanciaran d'acord amb el que disposen els articles 28 i 29
d'aquesta llei.
4. Per actuar vàlidament el tribunal necessitarà la presència de
més de la meitat dels seus membres. Els acords s’adoptaran per
majoria de vots dels assistents i, en cas d'empat, el president
dirimirà amb el seu vot.
5. Als efectes de notificacions i d'incidències, el tribunal tindrà
la seva seu al Parlament de les Illes Balears.
6. El tribunal resoldrà tots els dubtes i les incidències que
puguin sorgir després d'haver-se constituït i durant la celebració
de les proves.
7. El tribunal podrà nomenar els assessors que estimi oportú
per al desenvolupament de les proves selectives, especialment
en la preparació i la qualificació de les proves de català i
d’informàtica.
Cinquena
Procediment selectiu i desenvolupament de les proves
El procés selectiu constarà de dues fases, una de concurs on
es valoraran els mèrits dels aspirants, i una altra, d’oposició.
5.1. Fase de concurs de mèrits
La puntuació global d’aquesta fase serà de fins a 30 punts,
tot d’acord amb el barem següent:
5.1.1. Grau Personal
Relació

Punts

Per posseir un grau personal consolidat i
reconegut superior en dos nivells o més al
nivell 20

6,00

Per posseir un grau personal consolidat i
reconegut superior en un nivell al nivell 20

5,50

Per posseir un grau personal consolidat i
reconegut igual al nivell 20

5,00

Per posseir un grau personal consolidat i
reconegut inferior en un nivell al nivell 20

4,00

Per posseir un grau personal consolidat i
reconegut inferior en dos nivells al nivell
20

2,00

Per posseir un grau personal consolidat i
reconegut inferior en tres o més nivells al
nivell 20

0,75
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5.1.2. Valoració de la feina realitzada amb anterioritat a
qualsevol administració pública i al Parlament de les Illes
Balears:
Per haver ocupat com a funcionari/ària de
carrera, interí/ina o com a personal laboral
un lloc de treball amb un nivell de
complement de destinació superior al
nivell 20

0,055 punts
per mes fins
a un màxim
de 6 punts

Per haver ocupat com a funcionari/ària de
carrera, interí/ina o com a personal
laboral un lloc de treball amb un nivell de
complement de destinació igual al nivell
20

0,035 punts
per mes fins
a un màxim
de 4 punts

Per haver ocupat com a funcionari/ària de
carrera, interí/ina o personal laboral un
lloc de treball amb un nivell de
complement de destinació inferior en un
o en dos nivells al nivell 20

0,025 punts
per mes fins
a un màxim
de 3,50 punts

Per haver ocupat com a funcionari/ària de
carrera, interí/ina o personal laboral un
lloc de treball amb un nivell de
complement de destinació inferior en tres
o més nivells al nivell 20

0,012 punts
per mes fins
a un màxim
de 2 punts.

5.1.3. Antiguitat
Per cada mes de serveis prestats a
qualsevol altra administració
pública

0,020 punts per mes,
fins a un màxim de 4
punts

Per cada mes de serveis prestats a
l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears

0,025 punts per mes,
fins a un màxim de 8
punts

Per cada mes de serveis prestats
com a personal funcionari o laboral
del Parlament de les Illes Balears

0,120 punts per mes,
fins a un màxim de
19 punts

5.1.4. Coneixements de català
Es valoraran els coneixements de català amb el barem
següent:
Els certificats lliurats per la Junta Avaluadora de Català o
per la Direcció General de Política Lingüística relacionats amb
els tipus de coneixements següents:
Coneixements mitjans (certificat C)

1,50 punts

Coneixements superiors (certificat D)

2,00 punts

Coneixements de llenguatge administratiu
(certificat E)

0,75 punts

En cas de disposar de més d’un certificat només es puntuarà
el més alt. En cas de disposar del certificat E, s’afegirà la
puntuació d’aquest a la de l’altre certificat que es presenti.
Així mateix es valoraran amb els mateixos punts que els
certificats lliurats per la Junta Avaluadora del Català o per la
Direcció General de Política Lingüística els títols, certificats o

diplomes equivalents, lliurats per les institucions determinades
mitjançant l’Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports,
de dia 16 de febrer del 2000, publicada al Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 23, de 22 de febrer del 2000, i a l’Ordre del
conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 9 de juny del
2000, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 80,
de 29 de juny del 2000, i per altres ordres posteriors que
reconeguin l’equivalència de títols, certificats o diplomes
emesos per organismes i institucions distintes a la Junta
Avaluadora de Català.
També es valoraran tot seguint el mateix criteri fixat a
l’apartat anterior, aquells títols o certificats oficials emesos per
l’Institut Balear d’Administració Pública (IBAP) o per l’Escola
Balear d’Administració Pública (EBAP), a favor d’aquells/es
que hagin superat amb aprofitament els cursos impartits
d’acord amb els programes publicats per la Resolució del
conseller de la Funció Pública, de dia 2 de novembre del 1995,
publicada en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears núm. 146, de 23 de novembre del 1995.
En relació amb els coneixements de la llengua catalana
s’estarà al que es disposa a l’article 20 del Decret 62/1989, de
8 de juny, al Decret 162/2003, de 5 de setembre i al Decret
80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i certificació de
coneixements de català de la Conselleria d’Educació i Cultura.
En cas que es presentin dubtes en relació a la puntuació o
a l’equivalència que s’ha d’atorgar a determinats certificats o
títols, o sobre la validesa d’aquests, se solAlicitarà el
corresponent informe vinculant al servei que pertoqui de la
Direcció General de Política Lingüística de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
5.1.5.Cursos de formació i perfeccionament
Es valoraran els cursos impartits per l’Institut Balear
d’Administració Pública (IBAP), per l’Escola Balear
d’Administració Pública (EBAP), per l'Institut Nacional
d’Administració Pública (INAP), pel Ministeri per les
Administracions Públiques, pels sindicats en el marc dels
convenis que signen amb les Administracions Públiques de
l’Estat i de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els
realitzats en altres entitats o organismes i els fets en empreses
privades o entitats i corporacions subjectes al dret privat, tot
d’acord amb el següent detall:
Els cursos que versin sobre les matèries següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informàtica/ofimàtica
Jurídico-administratives
Comptable-pressupostàries i econòmiques
Parlamentàries
Idiomes (anglès, francès, alemany, català)
Atenció al públic
Protocol, relacions públiques, premsa, comunicació
Biblioteconomia i documentació
Divulgació institucional
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• Recursos Humans, gestió de personal, encalçament
laboral en el treball mobbing, intelAligència emocional i
d’altres relacionats amb temes de personal
• Prevenció de riscs laborals
Es valoraran a raó de 0,090 punts per crèdit (cada crèdit és
equivalent a 10 hores de durada).
Si s’han realitzat altres cursos, les matèries dels quals no
figuren a la relació anterior, i a judici del tribunal poden tenir
vinculació amb les tasques a realitzar pel personal del cos
d’administratius, es valoraran a raó de 0,075 punts per crèdit
(equivalent a 10 hores de durada).
Específicament els cursets i seminaris de formació en
matèria de prevenció de riscs laborals impartits per la Mútua
Balear al personal de la Cambra, es valoraran a raó de 0,020
punts per cada hora i mitja d’assistència.
La puntuació màxima d’aquest apartat relativa a
l’assistència a cursos serà de 9 punts.
5.1.6.Estudis
Només es valoraran les titulacions de nivell acadèmic
superior a la titulació de batxiller superior o equivalent, tot
d’acord amb la següent puntuació:
Per cada titulació acadèmica de llicenciat
universitari, arquitecte, enginyer o
equivalent

5,00 punts

Per cada titulació acadèmica de diplomat
universitari, arquitecte tècnic, enginyer
tècnic o per haver superat tres cursos
complets de qualsevol llicenciatura o
equivalents

3,50 punts

Per cada títol de doctor

2,50 punts

En relació amb la valoració de les segones titulacions en
qualsevol àmbit, o bé a la forma de valorar-ne les titulacions,
en cas de dubte, s’estarà al que es disposa a la Resolució de la
Conselleria d’Interior de 16 de desembre del 2003, publicada
al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 174, de 18 de
desembre del 2003.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 11 punts.
5.2.Fase d'oposició
Aquesta fase es valorarà fins a un màxim de 70 punts, tot
d’acord amb el detall següent:
Proves selectives
Es duran a terme dos exercicis obligatoris i dues proves per
conèixer la suficiència dels/de les aspirants en relació amb el
coneixement de la llengua catalana i amb el maneig de les eines
ofimàtiques i dels coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
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5.2.1.Prova de català: de caràcter obligatori.
Consistirà en la realització d'una prova oral i escrita, que
determinarà el tribunal, amb la finalitat de ponderar la
suficiència sobre els coneixements orals i escrits de català de
caràcter elemental, exigint un nivell equivalent al requerit per
disposar del certificat B de català.
El tribunal podrà nomenar els assessors lingüístics que
consideri pertinents per tal d'avaluar-la. Es qualificarà com a
apte/a o no apte/a, en aquest darrer cas, els/les aspirants
declarats/des no aptes no podran continuar el procés selectiu.
Els/Les aspirants que presentin el certificat exigit a l'apartat
vuitè de la base segona restaran exempts/es de realitzar la prova
de català.
5.2.2. Prova d’informàtica i ofimàtica: de caràcter obligatori.
Consistirà en la realització d’una prova pràctica que
determinarà el tribunal a fi d’avaluar la capacitat dels/de les
aspirants en el maneig de les eines ofimàtiques; entre d'altres
coneixements en matèria informàtica, necessàriament s’haurà
de demostrar la suficiència en l’ús i el coneixement del sistema
operatiu windows (versió 95, 98 o 2000), editor de texts
microsoft word (versió 97 o 2000), i correu electrònic outlook
97/microsoft exchange V. 5.0. El temps per fer aquesta prova
serà d’un màxim de dues hores. Es qualificarà com a apte/a o
no apte/a, en aquest darrer cas, els/les aspirants declarats/des no
aptes no podran continuar el procés selectiu.
El Tribunal podrà nomenar els assessors en
informàtica/ofimàtica que consideri pertinents per preparar i
avaluar aquesta prova, si així ho considera.
Els/Les aspirants que presentin el certificat o els certificats
exigits a l'apartat vuitè de la base segona restaran exempts/es de
realitzar la prova d’informàtica/ofimàtica.
5.2.3. Exercici primer (teòric): de caràcter obligatori.
Consistirà en contestar per escrit un tema de la part general
d’entre dos temes que proposarà el tribunal per sorteig públic,
i de contestar per escrit un altre tema de la part específica
d’entre dos temes que proposarà el tribunal per sorteig públic,
dels que hi figuren a l’annex I de les presents bases. El temps
per realitzar aquest exercici serà de quatre hores. Es valoraran,
d’entre altres factors, els coneixements generals dels temes i la
claredat en l’exposició d’aquests. Aquest exercici es puntuarà
entre 0 i 10 punts.
5.2.4. Exercici segon (pràctic): de caràcter obligatori.
Consistirà en una redacció esquemàtica amb propostes de
resolució de caràcter simple sobre un supòsit pràctic relacionat
amb les funcions pròpies del cos d’administratius, a elegir
d’entre els dos que plantejarà el tribunal, previ sorteig públic;
i en un temps màxim de dues hores i mitja. S’hi valoraran
entre d’altres factors, l’adequada formulació de conclusions i
els coneixements exposats. En qualsevol cas, el nivell de
dificultat d’aquesta prova s’ha d’ajustar exclusivament als
requeriments de coneixements exigits per accedir als cos
d’administratius. Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.
En aquest exercici els/les aspirants podran dur i utilitzar els
llibres, textos legals, apunts, notes manuscrites, fotocòpies i
qualsevol altra documentació que estimin oportuna.
5.2.5. A la fase d’oposició totes les proves i tots els exercicis
tindran caràcter eliminatori, els/les aspirants necessitaran la
puntuació mínima següent per continuar les proves i exercicis:
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Prova de català

Apte/a

Prova d’informàtica/ofimàtica

Apte/a

Primer exercici (teòric)

5,00 punts

Segon exercici (pràctic)

5,00 punts

5.2.6. La puntuació de cada exercici es determinarà amb la
mitjana aritmètica de les atorgades per cadascun dels membres
del tribunal, exceptuant-ne la prova de català i la
d’informàtica/ofimàtica. Les puntuacions i la valoració final
s'hauran de reflectir en les actes respectives, així com les
incidències que puguin sorgir durant la celebració de les proves
selectives.
Després de la correcció de cada exercici, es publicarà al
tauler d'anuncis la relació dels/de les aspirants que hagin
superat les proves corresponents amb les puntuacions
obtingudes, juntament amb les dates i el lloc de realització dels
propers exercicis. Entre exercici i exercici o entre prova i prova
ha de transcórrer un mínim de 3 dies hàbils.
Sisena
L’ordre per a la realització del concurs i de les proves
selectives de l’oposició de la present convocatòria serà la
següent:
1. Prova de català
2. Prova d’informàtica/ofimàtica
3. Valoració del concurs de mèrits.
4. Primer exercici (teòric)
5. Segon exercici (pràctic)
Finalitzades les proves de català i d’informàtica, el tribunal
es reunirà per valorar els mèrits dels aspirants. Un cop fetes, es
publicarà al tauler d’anuncis de la Cambra la proposta
provisional de valoració dels mèrits.
A la vista d’aquesta, els/les aspirants podran formular les
reclamacions i alAlegacions en el termini de 2 dies hàbils,
comptadors a partir del següent al de la data d’exposició
pública de la proposta provisional. Un cop examinades
aquestes, el tribunal publicarà al tauler d’anuncis la proposta
definitiva en relació amb la valoració final dels punts de la fase
de concurs.
Un cop finalitzades les proves selectives el tribunal farà
pública al tauler d’anuncis de la Cambra la llista provisional
amb la relació dels/de les aspirants que han superat les proves
selectives amb les puntuacions corresponents.
A fi de realitzar la qualificació final sobre 100 punts, les
puntuacions obtingudes en els exercicis teòric i pràctic es
reconvertiran a l’escala dels 100 punts, tot i seguint el criteri de
multiplicar cada punt obtingut en aquests per 3,5.
Des de la data de la publicació de la llista provisional,
els/les aspirants disposaran de 3 dies naturals per efectuar les
possibles reclamacions.

A continuació, el tribunal disposarà de 7 dies naturals per
resoldre les reclamacions, i, tot seguit, es farà pública la
resolució definitiva amb els/les aspirants seleccionats/des.
Setena
Presentació de documents
7.1. Dins el 20 dies naturals des que es faci pública la resolució
que contengui la relació d'aspirants seleccionats/des, i prèvia
notificació per part de l'Oficialia Major, aquests/es aportaran
els documents que pertoqui al Registre de la Cambra.
7.2. Atesa la seva condició de funcionaris/àries de carrera del
cos d’uixers de la Cambra, únicament hauran d'aportar la
documentació exigida a la base segona que no consti en els
seus expedients personals, prèvia notificació de Recursos
Humans.
Vuitena
Nomenament i presa de possessió
8.1. Conclòs establert a l’apartat anterior, es procedirà per part
del president del Parlament de les Illes Balears, oïda la Mesa i
mitjançat resolució, al nomenament com a funcionaris/àries de
carrera del cos d’administratius dels/de les aspirants que hagin
obtingut plaça i presentat la documentació requerida, i es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
8.2. Els/Les interessats/des disposaran del termini d’un mes,
comptador des de la notificació del nomenament per prendre
possessió de les places corresponents. Si no en prenen
possessió en el termini indicat, sense causa justificada, restaran
en situació de cessants.
8.3. Els/Les aspirants, en el moment de la presa de possessió de
les places, triaran la plaça que vulguin d’acord amb l’ordre de
prelació que hagin obtingut en el procés selectiu.
Novena
Substitució
En qualsevol dels casos següents:
- Que la documentació aportada pel/per la proposat/da
presenti defectes no rectificables que impedeixin formalitzar el
nomenament.
- Que la persona proposada renunciï.
- Quan el/la proposat/da no prengui possessió de la plaça en
el termini establert sense causa justificada.
El president del Parlament podrà substituir el/la proposat/da
per la persona que el/la segueixi en la llista definitiva dels/de
les aspirants que hagin superat les proves selectives.
Desena
Aquells/es aspirants que superin les proves selectives sense
obtenir plaça constituiran una borsa que s’emprarà per cobrir
interinament les baixes, llicències i malalties de membres del
cos d’administratius del Parlament de les Illes Balears.
L’ordre de prelació dins de la borsa es determina d’acord
amb les puntuacions finals obtingudes (de major a menor).
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Per al funcionament de la borsa s’estarà al que es disposarà
en la resolució de creació d’aquesta.
Onzena
En cas d’empat a les puntuacions finals, s’adjudicaran les
places:
- Primer: als/a les funcionaris/àries de major antiguitat al
Parlament de les Illes Balears
- Segon: si persisteix l’empat al/a la funcionari/ària de
major antiguitat a les administracions públiques.
- Tercer: si persisteix l’empat al/a la funcionari/ària de
major edat.
Dotzena
Disposicions finals i recursos
10.1.La present convocatòria i els actes que se'n derivin podran
ser impugnats tot d'acord amb l'establert a la Llei 30/92, de 26
de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, a la Llei
4/1999, de 13 de gener del 1999, que modifica l’anterior, i a la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
10.2. En tot allò no previst a les presents bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, s'estarà al que es
disposa al Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'ingrés del personal al servei de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i al Decret 26/2001, de 16 de
febrer, que modifica l’anterior.
10.3. Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius
que se’n derivin es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant de la Mesa, en el termini d’un mes comptador a partir de
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que es disposa
als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i a la Llei 4/1999, del 13 de
gener del 1999, que modifica la llei anterior, i a l'article 77 de
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes; o bé recurs
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, tot d’acord amb que es disposa als
articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998. de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa; en el termini de
dos mesos comptadors a partir de l’endemà al de la data de
publicació de la resolució que conté les presents bases al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
10.4. De totes les reunions i sessions del tribunal qualificador
s'aixecarà la corresponent acta per part del secretari, la qual,
signada pels membres assistents, s'adjuntarà a l'expedient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4867

Annex I
Temari per accedir pel sistema de promoció interna
mitjançant concurs-oposició al cos d'administratius del
Parlament de les ILles Balears
Part general
1. El Tribunal Constitucional i les Corts Generals: composició,
atribucions i funcionament.
2. Les comunitats autònomes: organització, funcions i
competències.
3. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte
administratiu. L’eficàcia: notificació i publicació.
4. El procediment administratiu. Els recursos administratius:
concepte i classes. La reclamació administrativa prèvia a la via
judicial. Breu referència a la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
5. El Govern de les Illes Balears: composició, competències
i funcionament. L’estructura de l’administració de la comunitat
autònoma.
6. Els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears: elaboració, estructura, execució i control.
7. La Unió Europea. Antecedents, objectius i naturalesa
jurídica. Les institucions europees. El Consell i la Comissió, el
Parlament i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Part específica
8. La Llei 8/1986, del 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears: organització. La Mesa. La
Junta de Portaveus. La investidura, la qüestió de confiança i la
moció de censura.
10. L’Estatut dels diputats: adquisició, suspensió i pèrdua de la
condició de diputat, prerrogatives parlamentàries, drets i deures
dels diputats. Els grups parlamentaris.
11. Les comissions parlamentàries: permanents i no
permanents. El Ple. La Diputació Permanent.
12. Disposicions generals de funcionament: les sessions, l’ordre
del dia, els debats i les votacions. El còmput dels terminis i la
presentació de documents. La declaració d’urgència. Les
publicacions del Parlament de les Illes Balears.
13. El procediment legislatiu comú: projectes de llei,
proposicions de llei, retirada d’aquests. Especialitats del
procediment legislatiu. La iniciativa legislativa.
14. InterpelAlacions. Preguntes. Proposicions no de llei.
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Annex II
Model d'instància

.................................................................... (nom i llinatges),
nat/nada dia........ de.................del.........................................,
a............................, província de...........................................
que visc al carrer/avinguda/plaça..........................................
núm...... pis....... porta....., del terme municipal de...............,
Codi postal..............…, amb DNI núm.................................
i telèfon.............................
Declar:
Que reunesc totes les condicions requerides a la base
segona de la convocatòria publicada al BOPIB núm...... de
data.................... per proveir tres places vacants al cos
d'administratius del Parlament de les Illes Balears per
concurs-oposició pel sistema de promoció interna.
Que, adjunt certificat oficial acreditatiu del meu
coneixement del català oral i escrit. (si s’està en possessió
d’aquest).
Que, adjunt el/els certificat/s relatius a la realització dels
cursos d’informàtica/ofimàtica (si s’està en possessió
d’aquest/s).
Que adjunt els certificats, títols i documents corresponents
per participar a la fase de concurs de la present convocatòria.
Que, finalment, adjunt la certificació on consten les dades
personals de caràcter administratiu exigides a la base segona de
la convocatòria.
Per tot això, solAlicit
De ser admès/esa a les corresponents proves selectives.

..................... a.....d ..................del.....
Signatura.
Al Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes
Balears
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