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finançats amb l'ecotaxa I.
4902
Q) RGE núm. 1061/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
finançats amb l'ecotaxa II.
4902
R) RGE núm. 1062/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mercat pagès
i artesanal de Sant Francesc Xavier I.
4902
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V) RGE núm. 1066/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats
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X) RGE núm. 1067/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats
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educatius III.
4903
Z) RGE núm. 1069/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sentència del
Tribunal Superior de Justícia.
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AA) RGE núm. 1070/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
presentats a la Fundación Biodiversidad.
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AB) RGE núm. 1071/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desmantellament del servei públic de salut.
4904
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AC) RGE núm. 1072/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a crisi de Sa
Nostra.
4904
AD) RGE núm. 1073/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses en
investigació.
4904
AE) RGE núm. 1074/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cotxes oficials.
4904
AF) RGE núm. 1075/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xofers a
disposició del Govern de les Illes Balears.
4904
AG) RGE núm. 1076/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consum de
benzina i/o gasoil.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1028/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terrenys
en el Parc Bit.
4905
B) RGE núm. 1095/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
projectes d'autovies a Eivissa.
4905
C) RGE núm. 1317/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució d'obres
a Eivissa.
4905
D) RGE núm. 1318/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renegociació dels
projectes d'autovies a executar a Eivissa.
4906
E) RGE núm. 1319/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
macroprojectes viaris a Eivissa.
4906
F) RGE núm. 1320/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
de l'Estatut d'Autonomia.
4906
G) RGE núm. 1324/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a noves línies de tren a Mallorca.
4906
H) RGE núm. 1328/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidències que es
poden donar en el transport aeri entre illes.
4906
I) RGE núm. 1329/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
d'investigacions turístiques.
4906
J) RGE núm. 1330/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agrorutes del
bon gust.
4906
K) RGE núm. 1331/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de medicina
respiratòria avançada.
4907
L) RGE núm. 1332/06, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a inversions
en matèria d'instalAlacions d'energies renovables.
4907
M) RGE núm. 1333/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. F. Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eficiència
energètica i contaminació lumínica a l'illa de Formentera.
4907
N) RGE núm. 1334/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a autopistes d'Eivissa.
4907

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
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A) RGE núm. 1049/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
concertació de places de batxiller.
4908
B) RGE núm. 1050/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adequada
utilització dels fons públics.
4908

(I).

C) RGE núm. 1051/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta educativa
4908

D) RGE núm. 1052/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta educativa
(II).
4908
E) RGE núm. 1053/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats
acadèmics (II).
4908
F) RGE núm. 1054/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resultats acadèmics (I).
4908
G) RGE núm. 1055/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a preu de
terrenys per a la construcció d'un centre educatiu.
4908
H) RGE núm. 1056/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
associacionisme juvenil.
4909
I) RGE núm. 1057/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reformes
a l'institut Algarb.
4909
J) RGE núm. 1058/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació
de personal especialitzat.
4909

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 1087/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació del Jutjat de Primera Instància i Instrucció a l'illa de
Formentera.
4909
B) RGE núm. 1242/06, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconsideració dels projectes d'autovies a Eivissa.

4910

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1030/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a ajudes a les entitats culturals per al
manteniment de l'oferta cultural a Menorca.
4910
B) RGE núm. 1031/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a atenció a les famílies monoparentals. 4911
C) RGE núm. 1032/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a favor de l'ensenyament públic.

4911

D) RGE núm. 1044/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de la igualtat d'oportunitats per als immigrants residents
no comunitaris a les Illes Balears.
4912

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la pregunta RGE núm. 3951/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a valoració de la
colAlecció d'art del Sr. Bartomeu Beltran.
4912
B) A la pregunta RGE núm. 3532/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a ensenyament secundari per
a adults a l'Institut de Formentera.
4912
C) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3925/05 a 3931/05, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relatives a Pla de reestructuració de la indústria perlera, a aprovació del Pla de reestructuració de
la indústria perlera, a reforç i impulsió al sector perler, a aportació econòmica del Pla de reestructuració de la indústria perlera, a llocs
de feina que es crearan amb el Pla de reestructuració de la indústria perlera, a nombre de llocs de feina que es crearan amb el Pla de
reestructuració de la indústria perlera i a plans, actuacions o programes de Majorica, respectivament.
4913
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D) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5730/05 a 5732/05, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a noves places a centres de discapacitats (II-IV).
4913
E) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5733/05 a 5744/05, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a noves places a centres de discapacitats (I-XII).
4913
F) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5747/05 a 5749/05, presentades per l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, relatives a Pla d'acció per a persones majors (I-III).
4913
G) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6904/05 a 6907/05, presentades per l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, relatives a centre per a malalts de Parkinson (I-IV).
4914
H) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7042/05, presentada per l'Hble. Diputat Sr. Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a servei 112.
4914
I) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7043/05, presentada per l'Hble. Diputat Sr. Antoni
Diéguez i Seguí, relativa a servei 112 (II).
4914
J) A la pregunta RGE núm. 7049/05, presentada per l'Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí, relativa a servei 112 (II).
4914
K) A la pregunta RGE núm. 7050/05, presentada per l'Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí, relativa a servei 112 (III).
4914
L) A la pregunta RGE núm. 7278/05, presentada per l'Hble. Diputada Sra. Margalida Rosselló i Pons, relativa a recursos
manteniment xarxa monitorització.
4914
M) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7377/05, presentada per l'Hble. Diputada Sra. Aina
Maria Salom i Soler, relativa a Pla d'escoletes.
4915
N) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7378/05 a 7384/05 presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a escoleta laboral d'ASIMA (I-VI).
4915
O) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7385/05 a 7387/05 presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a escoleta laboral a l'Hospital de Son Llàtzer (I-III).
4915
P) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7390/05 presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Salom i Soler, relativa a oficines d'informació i assessorament per a discapacitats.
4915
Q) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7391/05 i 7392/05 presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a sense sostre i a recursos a l'abast dels marginats, respectivament.
4915
R) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7393/05 presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Salom i Soler, relativa a creació de centres d'acollida que donen atenció a les persones en situació d'exclusió social que volen
entrar dins l'actual xarxa.
4915
S) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7431/05 presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu
Crespí i Plaza, relativa a subvencions per a l'adquisició d'electrodomèstics de classe "A".
4916
T) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7439/05 presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
i Mas, relativa a subvencions per als sectors comercial, industrial i de serveis.
4916
U) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7444/05 presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, relativa a desfilada de moda Adlib a la Xina.
4916
V) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7445/05 presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, relativa a capacitat productiva de les empreses de les Illes Balears.
4916
X) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7446/05 presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, relativa a línia de subvencions per a la internacionalització de les empreses.
4916
Y) A la pregunta RGE núm. 7457/05, presentada per l'Hble. Diputat Sr. Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Hipoteca Jove.
4917
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Z) A la pregunta RGE núm. 7641/05, presentada per l'Hble. Diputada Sra. Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions de la
Conselleria de Medi Ambient protecció cultius aus.
4917
AA) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7649/05 presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria
José Camps i Orfila, relativa a hàbits saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic (I).
4917
AB) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7738/05 presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Gascón i Mir, relativa a tipus de gestió a l'Hospital d'Inca.
4917
AC) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7739/05 presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Gascón i Mir, relativa a RNM a Menorca.
4917
AD) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7740/05 presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Gascón i Mir, relativa a cirurgia cardíaca derivada a una clínica privada.
4918
AE) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7798/05 presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Gascón i Mir, relativa a privatització del servei d'hemodinàmica.
4918
AF) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7798/05 presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa
Maria Alberdi i Castell, relativa a enquesta realitzada per l'Asociación Familiar de Baleares (III).
4918
AG) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7799/05 presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu
Bosch i Mesquida, relativa a enquesta realitzada per l'Asociación Familiar de Baleares (II).
4918
AH) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7800/05 presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa
Maria Alberdi i Castell, relativa a enquesta realitzada per l'Asociación Familiar de Baleares (V).
4918
AI) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7801/05 presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, relativa a enquesta realitzada per l'Asociación Familiar de Baleares (I).
4918
AJ) A la pregunta RGE núm. 7911/05, presentada per l'Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, relativa a actuacions de l'IBISEC
a les Pitiüses.
4919
AK) A la pregunta RGE núm. 7912/05, presentada per l'Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, relativa a actuacions de l'IBISEC
a les Pitiüses.
4919
AL) A la pregunta RGE núm. 7945/05, presentada per l'Hble. Diputada Sra. Joana Maria Barceló i Martí, relativa a temporada de
ballet a Mallorca.
4919
AM) A la pregunta RGE núm. 7969/05, presentada per l'Hble. Diputada Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a II Pla integral
d'atenció a persones immigrades (III).
4919
AN) A la pregunta RGE núm. 8318/05, presentada per l'Hble. Diputat Sr. Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Hipoteca Jove (I).
4920
AO) A la pregunta RGE núm. 8330/05, presentada per l'Hble. Diputada Sra. Carme Garcia i Querol, relativa a Associació Familiar
de les Illes Balears.
4920
AP) A la pregunta RGE núm. 8448/05, presentada per l'Hble. Diputada Sra. Margalida Rosselló i Pons, relativa a places de
batxillerat en centres concertats.
4920
AQ) A la pregunta RGE núm. 8449/05, presentada per l'Hble. Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, relativa a places de batxillerat en
els centres públics.
4921
AR) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8467/05 presentada per l'Hble. Sra. Diputada Rosa
Maria Alberdi i Castell, relativa a adjudicació de places de Formació Professional.
4921

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant Ple RGE núm. 1016/06.

4921
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B) Inclusió en l'ordre del dia de la propera sessió plenària del compliment de la Moció RGE núm. 6061/04.
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4. INFORMACIONS
A) Renúncia al càrrec de membre i de president de la Comissió d'Economia.

4921

B) Substitució a la Comissió d'Economia.

4921

C) Reelecció com a Síndic Major del Sr. Pere Antoni Mas i Cladera.

4922
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Ordre de Publicació

1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 426/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per tal de reduir el
nombre d'interins als centres docents. (BOPIB 120 de 3 de
febrer del 2006).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 429/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació del Banc de sang de
les Illes Balears. (BOPIB 120 de 3 de febrer del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 427/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament a les Illes
Balears de la Llei estatal de mesures sanitàries enfront del
tabaquisme. (BOPIB 120 de 3 de febrer del 2006).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 430/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a noves mesures en relació
amb l'abonament guarderia. (BOPIB 120 de 3 de febrer del
2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 428/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a conseqüències per a
Menorca de l'acord entre Air Berlin i la Fundació Turisme de
Menorca. (BOPIB 120 de 3 de febrer del 2006).

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 431/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a presència d'esportistes d'elit a l'estand de les
Illes Balears. (BOPIB 120 de 3 de febrer del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 433/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a manifestació d'estudiants
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

davant el Consell d'Eivissa i Formentera. (BOPIB 120 de 3 de
febrer del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 439/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reforma de l'Estatut. (BOPIB
120 de 3 de febrer del 2006).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 437/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures enfront de la
situació del colAlegi públic Santa Isabel. (BOPIB 120 de 3 de
febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
representant del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 438/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a seguretat de les persones
sobre l'interès polític. (BOPIB 120 de 3 de febrer del 2006).

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 440/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millores del finançament
autonòmic. (BOPIB 120 de 3 de febrer del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
representant del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 445/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a obres de
soterrament de les vies del tren. (BOPIB 120 de 3 de febrer del
2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1
de febrer del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 10176/05, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves infraestructures
sanitàries a Eivissa. (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del
2006).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4884

BOPIB núm. 123 - 24 de febrer del 2006

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Cultura, Educació i Esports de dia 30 d'octubre del 2003 i
publicada al BOPIB núm. 19, de 14 de novembre del 2003.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

2. COMISSIONS PARLAMENT

Ajornament de la InterpelAlació RGE núm. 5362/05.

2.1. TEXTOS APROVATS

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de febrer del 2006, quedà ajornada, mitjançant l'escrit RGE
núm. 587/06, del Govern de les Illes Balears, la interpelAlació
de referència, relativa a model econòmic, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista (BOPIB núm. 96, de 15
de juliol del 2005).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
No presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 7925/05.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de febrer del 2006, no es prengué en consideració, per 24
vots a favor i 32 en contra, la proposició de llei de referència,
presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a avaluacions per a la protecció del medi ambient a les
Illes Balears, publicada al BOPIB núm. 110, d'11 de novembre
del 2005.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 1 de febrer del 2006, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8061/05,
relativa a normalització professional dels tècnics superiors
sanitaris, amb les esmenes RGE núm. 424/06 i 425/06 del
Grup Parlamentari Popular, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a continuar treballant per donar resposta a les
reivindicacions dels tècnics superiors i especialistes sanitaris.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar defensant les reivindicacions dels
tècnics superiors i especialistes sanitaris davant el Govern de
l'Estat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, a través del Servei de Salut de les Illes
Balears, es facin les passes oportunes a la Mesa sectorial per a
la incorporació de les figures professionals dels tècnics
superiors de la branca sanitària al sistema sanitari públic de les
Illes Balears."
A la seu del Parlament, 7 de febrer del 2006.
La secretària:
Carolina Torres i Cabañero.
El president:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A)
De l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE
núm. 2386/03.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de febrer del 2006, tengué lloc la compareixença de l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació i Cultura, el qual reté compte del
compliment de la proposició no de llei de referència, relativa a
escolarització equitativa de l'alumnat d'origen estrangers entre
els centres públics i els concertats, aprovada per la Comissió de

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de febrer del 2006, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7395/05,
relativa a la Llei de garanties dels drets de la infància i de
l'adolescència de les Illes Balears, i quedà aprovada per
unanimitat la següent:
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Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ
B)

C)

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar al Parlament dins aquesta legislatura,
una llei de garanties dels drets de la infància i de l'adolescència
de les Illes Balears per a la seva discussió."

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
515/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3 (II). (BOPIB
núm. 121 de 10 de febrer del 2006).

A la seu del Parlament, 9 de febrer del 2006.
La secretària:
Maria Binimelis i Amengual.
La presidenta:
Maria Anna López i Oleo.

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
514/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3 (I). (BOPIB
núm. 121 de 10 de febrer del 2006).

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
443/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a tractament
informatiu d'IB3 TV. (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del
2006).
La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
510/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a presència de les diferents
illes a la programaciómatirnal. (BOPIB núm. 121 de 10 de
febrer del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
506/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a medició audiomètrica
electrònica d'audiències. (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del
2006).
La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4886

BOPIB núm. 123 - 24 de febrer del 2006
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)

I)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
508/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a informatiu matinal.
(BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del 2006).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
512/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a creació del Consell
Audiovisual de les Illes Balears. (BOPIB núm. 121 de 10 de
febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
509/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura de senyals de
televisió. (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
507/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració de l'ampliació de la
programació 24 hores. (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del
2006).
La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
511/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de producció
pròpia d'IB3 Televisió. (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer del
2006).
La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 9 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm.
513/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a contenciosos. (BOPIB núm.
121 de 10 de febrer del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la Sra. Directora General de
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 1 de febrer del 2006, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 10050/05, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a reformes a
l'Hospital Can Misses d'Eivissa (BOPIB núm. 115 de 16 de
desembre del 2005).

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a estand de Balears a
IBATUR (BOPIB núm. 121, de 10 de febrer del 2006), a causa
de l'absència del diputat esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de febrer del 2006, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 6761/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programes i campanyes
dedicats a consum (BOPIB núm. 103 de 30 de setembre del
2005).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 432/06.
A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de febrer
del 2006, va decaure la pregunta de referència, del diputat
Hble. Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
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3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de febrer del 2006, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 1019/06, de creació del Consorci de
Transports de Mallorca.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar, davant la Mesa de la
Comissió d'Ordenació Territorial, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 15 de març del 2006.
Palma, a 22 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Maria Rosa Estarás i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears
CERTIFIC

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió ordinària de
dia 27 de gener del 2006, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

6. Acord d'aprovació del Projecte de llei de creació del
Consorci de Transports de Mallorca.
A proposta de la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, el Consell de Govern adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei de creació del Consorci de
Transports de Mallorca.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la Cambra, el Projecte de llei de
creació del Consorci de Transports de Mallorca".
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
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Palma, a 27 de gener del 2006.
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ DEL CONSORCI
DE TRANSPORT DE MALLORCA
I
La confluència de diversos titulars responsables dels serveis
públics de transport de viatgers, l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’administració
local, així com la diversitat d’empreses públiques i privades
adscrites a aquelles i prestatàries dels serveis públics de
transports, per carretera i per ferrocarril, configuren el sistema
de transport públic actual. Pel que fa a l’ordenació dels
esmentats transports, el marc legislatiu vigent crea una marcada
separació entre els transports públics regulars de viatgers de
caràcter urbà i interurbà i el transport ferroviari, basat en una
dispersió racional, que es tradueix en una falta de coordinació
en el transport en el seu conjunt.
La distorsió que ocasiona l’absència d’un sistema que
tengui en compte globalment el transport es manifesta en tots
els àmbits, sobre els usuaris dels transports públics i sobre els
costs del sistema de transport. Així doncs, Mallorca presenta
dificultats d’integració i coordinació en els dos modes
tradicionalment hegemònics de transport colAlectiu: l’autobús
en el servei interurbà i en el servei urbà, i el ferrocarril a la
xarxa ferroviària explotada per l’empresa pública Serveis
Ferroviaris de Mallorca i a la xarxa de Palma al Port de Sóller,
explotada pel sistema de concessió. Els usuaris pateixen
molèsties en els viatges i en els transbords i assumeixen costs
diferenciats depenent de la seva localització, segons disposin
d’un mode de transport o de l’altre. Finalment, la configuració
de les infraestructures i l’ordenació actual no afavoreixen la
correspondència entre els diferents serveis de transport i el
disseny del conjunt de les xarxes, no concebut ni explotat com
un sistema, presenta aspectes d’irracionalitat econòmica que
afecta els costs globals del transport.
Els plans d’explotació de les diferents empreses operadores
tampoc han considerat pràcticament el conjunt dels modes de
transport i la globalitat dels usuaris, i han establit itineraris,
freqüències i horaris de les línies que no afavoreixen la
prestació eficient del servei de transport.
El sistema actual de tarifes es compon d’un conjunt
d’elements aïllats, totalment diferents en el concepte, en les
característiques tècniques d’aplicació i en les repercussions
sobre els usuaris, que demana que s’implanti un nou marc
tarifari.
L’interès de la colAlectivitat i el dels usuaris dels transports
públics regulars de viatgers de Mallorca exigeix una nova
ordenació tècnica, administrativa i reglamentària del sistema de
transport.
La complexitat i la rellevància de l’ordenació integrada i
coordinada del sistema que implanta aquesta llei exigeixen que
el nou òrgan sigui una autoritat única que concentri totes les
competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a

Mallorca sobre el transport públic regular de viatgers i la dels
ajuntaments que s’hi adhereixin, i reclamen així mateix la
presència de l’Administració de l’Estat, que s’hi pot incorpora
voluntàriament, per les responsabilitats d’inversió i de
subvenció que li corresponen. Aquesta nova concepció del
sistema de transport no es pot assolir només amb la voluntat de
coordinació de les empreses explotadores i de les
administracions públiques implicades en el sector.
En conseqüència, és necessari un nou marc legal que
solucioni la problemàtica del sistema vigent creant un òrgan
amb l’autoritat, la representativitat i la capacitat tècnica
suficients per exercir en l’àmbit dels transports públics regulars
de viatgers les funcions de coordinació i control; la planificació
dels serveis; la fixació d’un marc tarifari comú que determini
les característiques i el tipus dels títols de transport, i la
determinació de les compensacions econòmiques entre els
diversos operadors de transport.
II
El Pla director sectorial de transports de les Illes Balears,
aprovat inicialment el 4 de setembre de 2004, constitueix el
marc de referència de la política de transports públics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el complet
desenvolupament dels qual s’ha definit a l’horitzó temporal
2005-2012. En el Pla es determina com a principal instrument
per articular un nou sistema global de transport el model
consorcial, ja assentat amb resultats eficients en altres
comunitats autònomes i demanat pels usuaris i pels
professionals del sector del transport, a través del qual es
materialitza la cooperació entre les administracions, els
operadors i els usuaris. Per això, a l’empara d’aquesta llei es
crea l’entitat pública Consorci de Transports de Mallorca com
a autoritat única i ens instrumental per desenvolupar polítiques
concertades d’ordenació del transport públic regular de viatgers
en les seves diverses modalitats, obert a la incorporació
progressiva dels ajuntaments de Mallorca, per tant no només
com a òrgan sectorial les finalitats del qual s’adrecin a la mera
coordinació tècnica.
III
El Consorci de Transports de Mallorca es constitueix com
a entitat pública —l’activitat de la qual s’ajusta a l’ordenament
jurídic privat— amb personalitat jurídica i patrimoni propi i
independent dels seus membres i plena capacitat d’obrar per
acomplir les seves finalitats, dependent de la Conselleria
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les
Illes Balears, i concentra les competències pròpies i delegades
que corresponen a aquesta comunitat autònoma a Mallorca que
exerceix la Direcció General d’Obres Públiques i Transports
sobre el transport públic regular de viatgers, així com les que
corresponguin als ajuntaments que progressivament s’hi
adhereixin.
El Consorci de Transports de Mallorca planifica, ordena i
gestiona els serveis de transport públic regular de viatgers del
seu àmbit de competències, sense ingerències en el patrimoni,
la personalitat jurídica i l’autonomia de gestió de les empreses
de transports, públiques i privades, si bé aquesta autonomia ha
de quedar condicionada a les directrius del consorci en tot allò
referent a l’explotació.
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Les relacions del Consorci de Transports de Mallorca amb
les empreses privades concessionàries de serveis s’instrumenta
mitjançant acords i contractes programa, conformement als
quals es determinen els plans del servei de transport i el marc
tarifari establert pel Consorci.
IV
La Llei es compon de trenta-nou articles i s’estructura en
quatre títols, una disposició derogatòria, cinc disposicions
addicionals i dues disposicions finals.
El títol I, sota la rúbrica "Disposicions generals", regula
l’objecte i l’àmbit d’aplicació competencial i territorial del
Consorci de Transports de Mallorca; els principis rectors de
l’organització i el funcionament del Consorci; la constitució
inicial i la progressiva ampliació; la descripció de les finalitats
que com a ens instrumental ha d’acomplir; els àmbits
competencials que assumeix, només sobre el transport públic
regular de viatgers, i les funcions que desenvolupa dins el marc
competencial definit.
En el títol II, sota la rúbrica "De l’estructura i
l’organització", es configuren els diversos òrgans del Consorci,
entre els quals es defineixen, per una part, els òrgans de
direcció i gestió del Consorci i, per una altra, els òrgans
consultius.
Els seus òrgans de direcció són: el Consell d’Administració,
òrgan colAlegiat superior del Consorci, que assumeix les
funcions de deliberació, decisió i execució; la Presidència,
exercida pel titular de la Conselleria d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports; la Comissió Executiva, important òrgan
colAlegiat permanent de govern del Consorci; la Direcció
Gerència, responsable de la direcció immediata del Consorci,
sota l’autoritat del Consell d’Administració.
Com a mecanisme mitjançant el qual s’articulen la
colAlaboració i la participació del Consorci en les matèries
relatives als operadors del sistema de transport es crea la
Ponència d’Operadors, integrada pels representants dels
operadors de transport públic i privat; també es crea la
Ponència d’Usuaris i Beneficiaris, que funciona com a òrgan de
participació dels agents institucionals i socials relacionats amb
el funcionament del sistema de transport.
En el títol III es regula el règim patrimonial,
l’economicofinancer i personal del Consorci, dins el marc del
Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, i les disposicions complementàries, i s’hi
dissenyen les seves grans línies amb la previsió de les
aportacions inicials de dotació econòmica del Consorci i amb
les aportacions anuals de les administracions i de les entitats
incorporades. Finalment, en el títol IV es regulen la separació,
la dissolució i l’extinció del Consorci de Transports de
Mallorca.
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V

Es dicta aquesta llei de creació del Consorci de Transports
de Mallorca en l’exercici de la competència exclusiva de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
transport que no excedeixi del seu àmbit territorial, de
conformitat amb l’article 149.1.21 de la Constitució espanyola
i l’article 10.5 de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per
la qual s’aprova l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i
proclamada per la Sentència del Tribunal Constitucional
118/1996, de 27 de juny, que va declarar inconstitucionals i
nuls aquells preceptes de la Llei 16/1987, de 30 de juliol,
d’ordenació dels transports terrestres, que envaïen les
competències de les comunitats autònomes, així com la
competència exclusiva sobre l’ordenació de les institucions
d’autogovern, d’acord amb l’article 10.1 de l’Estatut.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Constitució
1. El Consorci de Transports de Mallorca, que es crea
mitjançant aquesta llei, es constitueix d’acord amb el Pla
director sectorial de transport de les Illes Balears amb la
finalitat d’articular la cooperació econòmica, tècnica i
administrativa entre les administracions i els ens públics i
privats que s’hi adhereixin per exercir de manera conjunta i
coordinada les competències que els corresponguin en matèria
d’ordenació i gestió del transport públic regular de viatgers.
2. Integren inicialment el Consorci la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears —que actua mitjançant la conselleria
competent en matèria de transports— i l’empresa pública
Serveis Ferroviaris de Mallorca.
3. El Consorci pot ampliar la seva composició incorporant
altres administracions i entitats públiques o privades.
Article 2
Concepte i àmbit d’aplicació
1. S’entén per transport públic regular de viatgers el que tengui
aquesta naturalesa d’acord amb la Llei 16/1987, de 30 de juliol,
d’ordenació dels transports terrestres, o altres disposicions
aplicables.
2. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei el
transport discrecional de viatgers, el transport escolar i el
transport de mercaderies.
3. L’àmbit territorial d’actuació del Consorci és l’illa de
Mallorca.
Article 3
Naturalesa jurídica
1. El Consorci de Transports de Mallorca es crea com a entitat
pública subjecta al dret privat, amb personalitat jurídica i
patrimoni propi i independent dels seus membres, i amb plena
capacitat d’obrar per acomplir les seves finalitats.
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2. D’acord amb el punt anterior, l’activitat del Consorci es
regeix per les normes de dret civil, mercantil o laboral, sense
perjudici del que disposi la normativa sobre contractes de les
administracions públiques que hi sigui aplicable.
3. En el cas d’actuacions que comportin l’exercici de potestats
administratives, el Consorci ha de subjectar la seva activitat a
les normes de dret públic i de procediment administratiu comú.
4. El Consorci de Transports de Mallorca es regeix per aquesta
llei, pels seus estatuts —que han de ser aprovats mitjançant un
decret del Consell de Govern a proposta del Consell
d’Administració del Consorci— i per les disposicions
reglamentàries que desplegui aquesta llei.
5. El Consorci de Transports de Mallorca s’adscriu a la
conselleria competent en matèria de transports del Govern de
les Illes Balears.
Article 4
Principis generals
L’organització i el funcionament del Consorci de
Transports de Mallorca s’ha d’ajustar als principis següents:
a) Cooperació i colAlaboració de les diferents
administracions i entitats incorporades al Consorci.
b) Transparència i participació en les seves relacions amb
els usuaris.
c) Funcionament eficient, eficaç i econòmic del sistema de
transport.
Article 5
Finalitats
El Consorci de Transports de Mallorca té encomanat
acomplir les finalitats següents:
a) Planificació, establiment i manteniment d’un sistema
comú de transport en l’àmbit de Mallorca mitjançant la
coordinació i la interconnexió de les xarxes, els serveis i les
activitats que l’integren i de les actuacions dels diferents
òrgans i les administracions públiques competents.
b) Potenciació de l’ús del transport públic.
c) Establiment d’un sistema tarifari integrat.
d) Racionalització i eficàcia de la gestió del sistema de
transport.
Article 6
Competències
El Consorci de Transports de Mallorca assumeix les
competències següents sobre el transport públic regular de
viatgers:
a) Les que li corresponguin o li siguin delegades a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria
d’ordenació i gestió del transport públic regular de viatgers.
b) Les que resultin de l’acord d’adhesió, en matèria de
transports públic de viatgers, dels ajuntaments que s’hagin
adherit voluntàriament al Consorci.

Article 7
Funcions
En el marc de les competències definides en l’article
anterior, el Consorci de Transports de Mallorca exerceix les
funcions següents:
a) Desenvolupar les previsions del Pla director sectorial de
transport de les Illes Balears.
b) Proposar la planificació, l’ordenació i la gestió de les
infraestructures, els equipaments i les instalAlacions de
transport previstes en el Pla director sectorial de transports
de les Illes Balears.
c) Establir la planificació, l’ordenació i la gestió dels
serveis de transport públic regular de viatgers.
d) Establir programes d’explotació coordinada per a totes
les empreses que en siguin prestadores.
e) Elaborar, aprovar, implantar i gestionar un marc tarifari
comú per a la prestació dels serveis de transport públic
regular de viatgers.
f) Subscriure convenis i contractes programa amb les
empreses operadores dels serveis de transport que resultin
necessaris.
g) Distribuir entre les empreses operadores els ingressos per
tarifa, practicar la liquidació i efectuar la compensació,
quan sigui procedent, com a conseqüència del sistema
tarifari integrat.
h) Concertar acords de finançament del dèficit amb les
diferents administracions públiques beneficiàries dels
serveis de transport.
i) Controlar les empreses operadores en l’àmbit de la seva
competència.
j) Establir les directrius sobre publicitat, comunicació,
informació, relacions amb els usuaris i sobre la creació de
la imatge unificada del Consorci de Transports de Mallorca.
k) Explotar els béns de la seva titularitat, els que li siguin
adscrits i aquells la gestió dels quals se li encomani
mitjançant el conveni oportú.
l) Informar sobre els instruments d’ordenació territorial en
els aspectes que tenguin incidència en el transport.
m) Efectuar la coordinació interadministrativa dels
organismes i de les institucions amb competències en altres
matèries que desenvolupin programes d’actuació que
incideixin en l’àmbit del transport públic regular de
viatgers.
n) Contractar, atorgar, modificar i extingir concessions
administratives d’explotació de serveis de transport públic
regular de viatgers.
o) Proposar que s’estableixi el règim dels serveis mínims
—de caràcter obligatori— en els supòsits individuals o
generals de l’exercici del dret a la vaga que puguin implicar
trastorns importants per a l’interès públic.
p) Proposar l’establiment de taxes, preus públics o cànons
relacionats amb l’exercici de les seves activitats i els seus
serveis.
q) Subscriure tots els acords, convenis o contractes
programa amb persones físiques o jurídiques que siguin
necessaris per assolir les seves finalitats.
r) Totes les actuacions gestores que siguin necessàries per
al funcionament del servei.
s) Qualsevol altra que li atribueixin aquesta llei o les
disposicions legals o reglamentàries de desplegament.
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Article 8
Expropiació, autoritzacions i llicències

Article 12
Sessions

1. Per a l’execució del contingut de l’apartat b) de l’article
anterior, en el seu cas, la potestat expropiatòria l’ha d’exercir
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
i el beneficiari de l’expropiació serà el Consorci, que ha
d’abonar el preu just de les expropiacions.

El Consell d’Administració s’ha de reunir en sessió
ordinària com a mínim una vegada cada trimestre. En sessió
extraordinària s’ha de reunir sempre que la convoqui el
president, per iniciativa pròpia o a petició d’una tercera part
dels membres del Consell de Administració.

2. Pel que fa al punt anterior, l’aprovació dels projectes de
planificació, ordenació i gestió de les infraestructures, els
equipaments i les instalAlacions de transports previstes al
PDSTIB duran annexes la declaració d’utilitat pública o
d’interès social, la necessitat d’ocupació i la declaració
d’urgència, a efectes de l’expropiació forçosa dels béns i els
drets necessaris per a l’execució, de conformitat amb els
requisits i els tràmits prevists en la legislació expropiatòria.

Article 13
Composició

TÍTOL II
DE L’ESTRUCTURA I L’ORGANITZACIÓ
Article 9
El Consorci
1. El Consorci de Transports de Mallorca s’organitza d’acord
amb aquesta llei i els seus estatuts.
2. Els òrgans superiors de direcció i gestió del Consorci de
Transports de Mallorca són els següents:
a) El Consell d’Administració.
b) El president.
c) La Comissió Executiva.
d) El director gerent.
3. Els òrgans consultius del Consorci són:
a) La Ponència d’Operadors.
b) La Ponència d’Usuaris i Beneficiaris.
Capítol I
Del Consell d’Administració
Article 10
Concepte
1. El Consell d’Administració és l’òrgan colAlegiat superior del
Consorci. Assumeix les funcions de deliberació, decisió i
execució necessàries per acomplir les seves finalitats, de
conformitat amb la voluntat comuna de les entitats que s’hi
incorporen.
2. El Consell d’Administració funciona en ple o en comissió
executiva.
Article 11
Règim de funcionament
El Consell d’Administració adopta els acords per majoria
simple, i el president dirimeix els empats amb el seu vot de
qualitat.

1. El Consell d’Administració del Consorci està compost pels
membres següents:
a) El president, que ha de ser el conseller competent en
matèria de transports.
b) El vicepresident, que ha de ser el director general
competent en matèria de transports, llevat que s’hi adhereixi
l’Ajuntament de Palma; en aquest cas ho ha de ser el batle.
c) Vocalies:
– Tres vocals en representació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. En cas que s’hi adhereixi
l’Ajuntament de Palma, el director general competent en
matèria de transports serà un dels tres vocals.
– En el cas d’adhesió de l’Ajuntament de Palma, tres
vocals en representació seva designats pel batle.
d) Un secretari, que assistirà a les sessions del Consell
d’Administració amb veu però sense vot.
2. El president pot convidar altres persones pel seu
coneixement o la seva significació especial sobre els punts de
l’ordre del dia o representants d’altres institucions perquè
assisteixin a les sessions del Consell amb veu però sense vot.
3. El Consell d’Administració pot acordar que s’ampliï el
nombre de vocals en virtut de la incorporació d’altres
administracions i entitats públiques o privades, supeditada, en
el seu cas, a l’aportació econòmica que aquestes efectuïn.
Article 14
Funcions
Corresponen al Consell d’Administració totes les facultats
necessàries per dirigir, administrar i gestionar tot allò que
constitueixi o es relacioni amb l’acompliment de l’objecte i les
finalitats del Consorci, que són les següents, sense que
l’enumeració sigui exhaustiva:
a) Elaborar els Estatuts del Consorci i la normativa adient
pel seu desenvolupament”.
b) Organitzar, dirigir i controlar el funcionament del
Consorci.
c) Aprovar els plans i els programes d’actuació, anuals i
pluriennals, d’ordenació de transports, d’inversió, d’obres,
serveis i subministraments i de finançament.
d)
Aprovar l’avantprojecte de pressupost anual del
Consorci.
e) Acordar les operacions de crèdit i d’endeutament per
acomplir adequadament les seves finalitats.
f) Aprovar la incorporació de nous membres al Consorci,
la fixació de les seves aportacions i les condicions
d’incorporació, així com la separació en els casos prevists
en aquesta llei.
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g) Acordar la participació del Consorci en altres entitats o
empreses públiques o privades, societats o consorcis, en
qualsevol de les formes previstes en l’ordenament jurídic.
h)
Aprovar l’informe de gestió anual, el grau
d’acompliment de plans i programes i els comptes anuals.
i) Aprovar l’estructura tarifària del Consorci.
j) Aprovar els programes d’explotació coordinada, els
contractes programa que s’hagin de subscriure amb les
empreses prestadores dels serveis de transport i tots els
convenis que siguin necessaris per acomplir les seves
finalitats.
k) Aprovar l’estructura organitzativa dels serveis del
Consorci, així com els seus Estatuts o els reglaments de
funcionament.
l) Nomenar i separar el director gerent a proposta del
president del Consell d’Administració.
m) Aprovar la plantilla de personal i el catàleg de llocs de
feina, les condicions generals d’accés, el règim de prestació
de serveis i les retribucions, en el marc de la normativa
vigent que hi resulti aplicable.
n) Aprovar els acords i els convenis colAlectius de personal
a proposta del director gerent.
ñ) Determinar i aprovar la forma de gestió dels serveis
públics que són l’objecte del Consorci.
o) Aprovar les autoritzacions i les concessions relatives al
transport públic de viatgers en l’àmbit de les seves
competències.
p) Autoritzar els contractes i els convenis de qualsevol
classe, com a òrgan de contractació del Consorci.
q) Adoptar els acords d’administració dels béns i els drets
del Consorci, així com l’adquisició, l’alienació i el
gravamen d’aquests.
r) Crear qualsevol òrgan de gestió del Consorci per
acomplir adequadament les seves finalitats.
s) Aprovar la proposta de dissolució, liquidació i extinció
del Consorci.
t) Encomanar a la Comissió Executiva l’exercici de
qualsevol funció, a més de les previstes en aquesta llei.
u) Qualsevol altra facultat que correspongui o pugui
correspondre al Consorci i no estigui reservada
expressament a altres òrgans, dins les més àmplies facultats
de representació, govern, disposició i administració que li
atribueixen aquesta llei o les seves disposicions de
desplegament.
Capítol II
Del president i del vicepresident
Article 15
El president
El president del Consorci és també el president del Consell
d’Administració.
Article 16
Funcions
Corresponen al president del Consell d’Administració les
funcions següents:
a) Exercir la representació permanent del Consorci i del seu
Consell d’Administració.
b) Exercir l’autoritat superior, l’alta inspecció i el règim
disciplinari del personal del Consorci.

c) Convocar, presidir i fixar l’ordre del dia de les sessions
del Consell d’Administració, aixecar les sessions i decidir
els empats amb el seu vot de qualitat.
d) Representar el Consorci —en judici i fora de judici— en
qualsevol acte o contracte exercint tota classe d’accions
administratives i judicials en defensa dels drets i els
interessos que hi corresponguin, sense perjudici de la
facultat de delegació.
e) Dirigir i supervisar el funcionament administratiu i tècnic
del Consorci.
f) Vetllar que es compleixin les lleis i els acords adoptats
pel Consell d’Administració.
g) Proposar al Consell d’Administració el nomenament i la
separació del director gerent.
h) Contractar el personal al servei del Consorci.
i) Exercir les facultats que li delegui el Consell
d’Administració i d’altres que se li atribueixin mitjançant
una disposició legal o reglamentària.
Article 17
El vicepresident
El vicepresident ha de substituir el president en els casos
d’absència, vacant, incapacitat transitòria, malaltia o mort, fins
que es nomeni un nou president. Ha d’exercir, a més, les
funcions que li delegui el president.
Capítol III
De la Comissió Executiva
Article 18
Composició i funcions
1. La Comissió Executiva és l’òrgan colAlegiat permanent de
govern del Consorci en els períodes entre sessions plenàries del
Consell d’Administració.
2. Està presidida pel director general competent en matèria de
transports, i un representant de l’Ajuntament de Palma -en el
cas que s’adhereixi al Consorci- n’exerceix la vicepresidència.
3. La Comissió Executiva està integrada pel director gerent del
Consorci i tres vocals designats pel Consell d’Administració
entre els seus membres.
4. La Comissió Executiva s’ha de reunir totes les vegades que
resulti necessari per exercir les seves funcions i sempre abans
de les sessions del Consell d’Administració.
Article 19
Funcions
1. La Comissió Executiva té atribuïdes les gestions i les
facultats següents:
a) Adoptar les mesures pertinents per fer complir els acords
del Consell d’Administració.
b) Elevar al Consell d’Administració les propostes per
adoptar acords en assumptes que siguin competència
d’aquest, en especial totes les iniciatives i els aspectes
relacionats amb la modificació de tarifes, amb contractes
programa i amb campanyes de publicitat del Consorci.
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c) Efectuar el seguiment de l’execució del pressupost i dels
programes d’actuació del Consorci aprovats pel Consell
d’Administració.
d) Informar periòdicament el Consell d’Administració sobre
el funcionament i els resultats dels contractes programa.
e) Elevar al Consell d’Administració qualsevol document i
informe que es consideri oportú.
f) Elevar al Consell d’Administració l’avantprojecte de
pressupost anual del Consorci perquè l’aprovi.
g) Formular els comptes anuals que s’han de sotmetre a
l’aprovació del Consell d’Administració.
2. La Comissió Executiva ha d’assumir -amb independència de
les facultats i les funcions relacionades en el punt anterior- les
que li puguin atribuir o delegar expressament el Consell
d’Administració o una disposició legal o reglamentària.

g) Aprovar la distribució dels ingressos per tarifa, la
liquidació i la compensació com a conseqüència del sistema
tarifari integrat.
h) Ordenar, amb subjecció a les bases d’execució del
pressupost, els pagaments de conformitat amb les
atribucions que li hagin assignat els òrgans del Consorci.
i) Assistir a les reunions del Consell i de la Comissió
Executiva amb veu però sense vot.
j) Informar periòdicament el president, el Consell
d’Administració i la Comissió Executiva sobre el
desenvolupament i el funcionament del Consorci, i proposar
les mesures oportunes.
k) Qualsevol altra que el president, el Consell
d’Administració o la Comissió Executiva li deleguin dins
les seves atribucions respectives.
Capítol V
Dels òrgans consultius

Capítol IV
Del director gerent
Article 20
El director gerent
1. El director gerent és l’òrgan unipersonal executiu del
Consorci.
2. El càrrec de director gerent del Consorci ha de recaure sobre
una persona qualificada tècnicament i no pot exercir-lo cap
membre dels òrgans del Consorci.
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Article 22
La Ponència d’Operadors
1. La Ponència d’Operadors del Transport ColAlectiu és l’òrgan
de colAlaboració i consulta del Consorci en les matèries de
caràcter tecnicoeconòmic relatives als operadors del sistema de
transport. Està integrada pels representants dels operadors de
transport públic i privat que prestin els serveis que
constitueixen l’objecte del Consorci.

3. El director gerent és nomenat i separat mitjançant un acord
del Consell d’Administració a proposta del seu president.

2. La composició i el règim de funcionament de la Ponència
d’Operadors han de ser determinats per les disposicions
reglamentàries de desplegament d’aquesta llei.

4. La seva relació laboral i les seves retribucions s’han
d’establir en els Estatuts del Consorci.

Article 23
La Ponència d’Usuaris i Beneficiaris

Article 21
Funcions

1. La Ponència d’Usuaris i Beneficiaris del Transport ColAlectiu
és l’òrgan de participació i consulta dels agents institucionals
i socials relacionats amb el funcionament del sistema de
transport de l’àmbit del Consorci.

1. El director gerent exerceix les facultats de representació,
administració i gestió ordinària del Consorci, sobre les bases de
les directrius establertes pel president, pel Consell
d’Administració i per la Comissió Executiva.
2. Concretament, són atribucions del director gerent les
següents:
a) Impulsar i dirigir l’activitat del Consorci.
b) Executar i fer complir els acords adoptats pel Consell
d’Administració i per la Comissió Executiva, i assumir les
funcions que aquests li deleguin expressament.
c) Proposar al Consell d’Administració, a la Comissió
Executiva i al president del Consorci totes les mesures que
consideri convenients per tal de fer funcionar el Consorci i
acomplir adequadament les seves finalitats.
d) Definir i proposar els programes que s’han de realitzar
d’acord amb els plans d’actuació aprovats pels òrgans del
Consorci per acomplir les seves finalitats.
e) Elaborar l’avantprojecte del pressupost anual del
Consorci.
f) Autoritzar despeses i ordenar pagaments amb càrrec als
pressuposts del Consorci.

2. La composició i el règim de funcionament de la Ponència
d’Usuaris i Beneficiaris han de ser determinats per les
disposicions reglamentàries de desplegament d’aquesta llei.
TÍTOL III
DEL RÈGIM PATRIMONIAL,
ECONOMICOFINANCER
I PERSONAL DEL CONSORCI
Capítol I
Del patrimoni
Article 24
El patrimoni
1. El patrimoni del Consorci de Transports de Mallorca està
constituït pel conjunt de béns i drets que li pertanyin.
2. El Consorci exerceix, en relació amb els seus béns, totes les
prerrogatives i les facultats que estableixi la legislació vigent
per protegir el seu patrimoni.
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3. El patrimoni pot ser incrementat pels béns i els drets que
puguin adquirir les diferents entitats integrants -afectant-los a
les finalitats del Consorci- i pels adquirits pel Consorci de
qualsevol altra persona o entitat pública o privada.
4. Queden afectes a les finalitats del Consorci els béns i els
drets que designin les administracions i les entitats que són
membres del Consorci d’acord amb el que prevegi el conveni
d’adhesió, així com qualsevol altre que pugui posar-se
posteriorment a disposició del Consorci.
Article 25
Adscripció
Per acomplir les seves finalitats, el Consorci de Transports
de Mallorca pot solAlicitar a la Presidència del Govern de les
Illes Balears -a través de la Conselleria d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports- l’adscripció de béns del patrimoni de la
Comunitat Autònoma amb caràcter permanent i directe.
Capítol II
Del règim economicofinancer
Article 26
Dotació fundacional
1. La Comunitat Autònoma ha de dotar el Consorci de
Transports de Mallorca amb una aportació inicial en la
proporció i en la quantia que es determini mitjançant un acord
del Consell de Govern de les Illes Balears.
2. Si l’Ajuntament de Palma s’integra en el Consorci, l’ha de
dotar amb l’aportació inicial en la proporció i en la quantia que
determini el Ple de l’Ajuntament.
3. Les administracions i les entitats públiques o privades que
s’incorporin al Consorci han de fer, en el seu cas, una aportació
econòmica inicial en signar la seva adhesió.
Article 27
Aportacions anuals
Les administracions i les entitats que són membres del
Consorci han d’efectuar anualment les aportacions necessàries
per cobrir les despeses de funcionament del Consorci d’acord
amb la proporció que es determini reglamentàriament i de
conformitat amb els convenis d’adhesió respectius.
Article 28
Recursos econòmics
Els recursos del Consorci són els següents:
a) L’aportació inicial de les administracions fundacionals.
b) Les aportacions de les administracions i de les entitats
públiques i privades que s’incorporin al Consorci com a
membres de ple de dret d’acord amb els convenis
d’adhesió.
c) Les futures aportacions que efectuïn les entitats i les
administracions incorporades al Consorci amb destinació a
inversions i explotació del sistema de transports.
d) Els ingressos i els rendiments percebuts per la prestació
de serveis o la realització d’activitats que gestioni o
desenvolupi el Consorci, particularment els ingressos per

tarifes que els diferents operadors dels serveis públics de
transport puguin obtenir pels títols multimodals implantats.
e) Les aportacions i les subvencions, les ajudes i les
donacions, els ajuts i les cessions de qualsevol naturalesa
d’altres entitats públiques o privades que li correspongui
percebre.
f) Les rendes, els productes d’interessos dels béns mobles
i immobles, els drets reals, els crèdits i altres drets
integrants del patrimoni del Consorci.
g) El producte de les operacions de crèdit que s’obtenguin.
h) El producte de les sancions imposades en exercir les
seves competències.
i) Qualsevol altre rendiment que li correspongui percebre.
Article 29
Despeses
El Consorci ha d’atendre les seves despeses de
funcionament, particularment les següents:
a) Les despeses de qualsevol classe determinades en el marc
dels contractes programa amb les empreses operadores en
relació amb la prestació de serveis o la realització
d’activitats que gestioni o desenvolupi el Consorci.
b) Les despeses derivades de les inversions necessàries per
acomplir les finalitats del Consorci.
c) Les despeses derivades de l’establiment de tarifes
inferiors a la d’equilibri.
Article 30
Liquidacions o compensacions
La liquidació o la compensació de pèrdues s’ha d’efectuar
amb càrrec a les aportacions dels membres del Consorci,
segons els acords de participació percentual determinats
reglamentàriament i de conformitat amb els convenis d’adhesió
respectius.
Article 31
El pressupost
1. El Consorci disposa anualment d’un pressupost propi —que
s’integra en els pressuposts de la comunitat autònoma de les
Illes Balears— en les condicions previstes en els articles 64 i
següents del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
2. L’estructura i el procediment d’elaboració, execució i
liquidació del pressupost del Consorci es regeix pel Decret
legislatiu 1/2005, sense perjudici de la particularitat de que la
proposta d’avantprojecte del pressupost l’ha d’elaborar el
Consorci mateix.
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Article 32
Pressupost de les administracions

mitjançant el procés de selecció corresponent amb subjecció als
principis de publicitat, mèrit, capacitat i igualtat.

Les administracions han de consignar en els seus
pressuposts respectius els crèdits necessaris per atendre el
pagament de l’aportació consorcial que els correspongui.

3. El personal del Consorci pot estar integrat pel personal
funcionari o laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears adscrit o destinat en comissió de serveis al Consorci,
d’acord amb la normativa vigent que hi resulti aplicable.

Article 33
Incompliment financer
1. El Consorci ha de requerir les administracions que
incompleixin les seves obligacions financeres amb el Consorci
en el termini i en la forma que es determinin
reglamentàriament.
2. Oïda la part afectada, el Consell d’Administració pot adoptar
els acords següents:
a) Privació del dret de vot.
b) Suspensió de la seva participació en el Consorci amb els
efectes que determini l’acord de suspensió.
c) Retenció dels ingressos procedents de les tarifes de les
empreses pertanyents a l’administració en qüestió en la
proporció en què aquesta participi en el Consorci. S’ha de
concedir un termini per efectuar l’aportació deguda,
transcorregut el qual s’ha d’acordar la disposició de les
quantitats retengudes i aplicar-les al pagament de
l’aportació.
Capítol III
Del control economicofinancer
Article 34
Control financer
La Intervenció General de les Illes Balears ha d’efectuar el
control financer ordinari del Consorci de Transports de
Mallorca mitjançant una auditoria anual i en els termes
establerts en el Decret legislatiu 1/2005 i en les seves
disposicions complementàries.
Article 35
Gestió comptable
El Consorci queda sotmès al sistema de comptabilitat
pública, que el decret legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de
les Illes Balears determina, sense perjudici del pla general de
comptabilitat i la resta de normes comptables que siguin
aplicables al consorci d’acord amb la seva naturalesa jurídica.
Capítol IV
Del règim de personal
Article 36
El personal del Consorci
1. El Consorci s’ha de dotar del personal propi adequat per
atendre les seves necessitats de funcionament.
2. Les relacions entre el Consorci i el seu personal es regeixen
per les normes civils, mercantils o laborals que corresponguin
segons la naturalesa contractual de la relació. En qualsevol cas,
la contractació i la selecció del personal s’ha d’efectuar

4. A solAlicitud del Consorci, les administracions que en formen
part poden adscriure o destinar en comissió de serveis personal
funcionari o laboral propi d’acord amb la normativa vigent que
hi resulti aplicable.
TÍTOL IV
DE LA SEPARACIÓ, LA DISSOLUCIÓ I L’EXTINCIÓ
Article 37
Separació
1. Quan algun membre del Consorci el vulgui abandonar, s’han
de complir els requisits següents:
a) Que hagi transcorregut un mínim de cinc anys des de la
seva incorporació al Consorci.
b) Que comuniqui al Consorci amb un any d’antelació, com
a mínim, la seva intenció d’abandonar-lo.
c) Que estigui al corrent del pagament de les obligacions i
dels compromisos anteriors i que garanteixi la liquidació de
les obligacions aprovades per a l’exercici en curs.
2. El Consorci ha de designar una comissió liquidadora a
aquest efecte, la composició i el procediment de la qual han de
ser desplegats reglamentàriament.
Article 38
Separació obligatòria
1. El Consorci pot acordar la separació obligatòria de les
entitats incorporades quan hagin incomplit greument i
reiteradament les obligacions establertes en aquesta llei o en la
resta de disposicions legals o reglamentàries aplicables.
2. En qualsevol cas, es pot acordar la separació d’algun
membre consorciat en qualsevol moment mitjançant l’acord
unànime del Consell d’Administració.
Article 39
Dissolució, liquidació i extinció
1. La dissolució del Consorci l’ha de proposar almenys la
meitat dels membres del Consell d’Administració i l’ha
d’acordar una majoria qualificada de dos terços.
2. En qualsevol cas, la dissolució i l’extinció del Consorci ha
de ser aprovada per una llei que en fixi els efectes, la forma de
liquidar els béns del Consorci i de revertir les obres o les
instalAlacions existents repartint l’haver resultant entre els
membres del Consorci en proporció amb l’import de les seves
aportacions amb destinació a inversions.
3. En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del
Consorci no pot suposar la paralització, la suspensió o la
no-prestació dels serveis urgents o pendents d’acabament.
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Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Cabrer i González.
El president:
Jaume Matas Palou.

Disposició addicional primera
En el seu àmbit insular respectiu, els consells insulars de
Menorca i d’Eivissa i Formentera poden constituir els consorcis
de transport dins el marc de competències en matèria de
transports regular de viatgers atribuïdes per la Llei 13/1998, de
23 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de
transports terrestres.

3.9. MOCIONS

Disposició addicional segona

Ordre de Publicació

En el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, el Govern de les Illes Balears ha d’aprovar els
Estatuts del Consorci de Transports de Mallorca.

RGE núm. 1034/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5362/05,
relativa a model econòmic. (Mesa de 22 de febrer del 2006).

Disposició addicional tercera

RGE núm. 1047/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5466/05, relativa a Pla
sociosanitari del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 22 de
febrer del 2006).

En el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, el Consell d’Administració del Consorci de
Transports de Mallorca ha d’aprovar la plantilla de personal.

Palma, a 22 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Disposició addicional quarta
S’autoritza el conseller competent en matèria de funció
pública que, a proposta del conseller competent en matèria de
transport, adscrigui o destini en comissió de serveis al Consorci
de Transports de Mallorca el personal de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears necessari i
convenient, amb les dotacions pressupostàries pertinents.
Disposició addicional cinquena
S’autoritza el conseller competent en matèria de pressuposts
que, a proposta del conseller competent en matèria de transport
i amb els tràmits previs pertinents, transfereixi al Consorci de
Transports de Mallorca les dotacions pressupostàries dels
pressuposts generals de les Illes Balears destinades a finalitats
relacionades amb l’objecte del Consorci de Transports de
Mallorca.
Disposició derogatòria única

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista presenta, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 5362/05, relativa a model econòmic, la moció
següent.
1. El Parlament de les Illes Balears expressa la preocupació pel
tancament generalitzat d'empreses durant l'any 2005 en els
sectors industrial, comercial, hoteler i restauració.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar al Parlament un pla de diversificació
econòmica de les Illes Balears que contempli:

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que estableix aquesta llei o ho
contradiguin.

2.1. Pla de modernització de l'oferta turística.
2.2. Regulació del tot inclòs a partir de l'exigència d'uns
paràmetres de qualitat.
2.3. Pla de modernització d'equipaments comercials.
2.4. Pla de competitivitat dels sectors industrials.

Disposició final primera
S’autoritza el Govern de les Illes Balears a dictar les
disposicions necessàries per desplegar i executar aquesta llei.

Palma, a 15 de febrer del 2006.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Disposició final segona
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 5466/05,
relativa a política sociosanitària del Govern de les Illes Balears,
la moció següent.
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1. El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca de
transparència i diàleg en l'elaboració del Pla sociosanitari
elaborat pel Govern de les Illes Balears, l'obscurantisme i
ocultació d'aquests als ciutadans, la qual cosa va en detriment
de la participació ciutadana en la vida política, i per això
rebutja l'actuació de la Conselleria de Presidència i Esports.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, en el termini d'un mes, el Pla sociosanitari
del Govern de les Illes Balears al Parlament.
Palma, a 17 de febrer del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 990/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a recaptació per l'ecotaxa. (Mesa de 22
de febrer del 2006).
RGE núm. 991/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a recaptació per l'ecotaxa II. (Mesa de
22 de febrer del 2006).
RGE núm. 992/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a l'ecotaxa: projectes realitzats. (Mesa
de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 993/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Open de Golf. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 994/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Volta Ciclista a Mallorca. (Mesa de 22 de febrer del
2006).
RGE núm. 995/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a regates Breitling. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 996/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Ruta de la Sal. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 997/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a competició Comte de Barcelona. (Mesa de 22 de
febrer del 2006).
RGE núm. 998/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
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relativa a Festival de Música de Pollença. (Mesa de 22 de
febrer del 2006).
RGE núm. 999/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets
i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Festival de Música de Valldemossa. (Mesa de 22 de
febrer del 2006).
RGE núm. 1000/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Festival de Ballet. (Mesa de 22 de
febrer del 2006).
RGE núm. 1001/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Festival Internacional Folklòric i la
Mostra de Sóller. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1002/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a "Menorca tot l'any". (Mesa de 22 de
febrer del 2006).
RGE núm. 1003/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a moda Ad-lib d'Eivissa. (Mesa de 22 de
febrer del 2006).
RGE núm. 1059/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiència d'IB3. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1060/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes finançats amb l'ecotaxa I. (Mesa de 22 de febrer
del 2006).
RGE núm. 1061/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes finançats amb l'ecotaxa II. (Mesa de 22 de febrer
del 2006).
RGE núm. 1062/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mercat pagès i artesanal de Sant Francesc Xavier I. (Mesa
de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1063/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mercat pagès i artesanal de Sant Francesc Xavier II. (Mesa
de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1064/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mercat pagès i artesanal de Sant Francesc Xavier III. (Mesa
de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1065/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
distribució d'alumnat. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1066/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats
educatius I. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
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Maria Antònia Vadell i Ferrer.

RGE núm. 1067/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats
educatius II. (Mesa de 22 de febrer del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 1068/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats
educatius III. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1069/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sentència
del Tribunal Superior de Justícia. (Mesa de 22 de febrer del
2006).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat manca per recaptar?

RGE núm. 1070/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
presentats a la Fundación Biodiversidad. (Mesa de 22 de
febrer del 2006).
RGE núm. 1071/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desmantellament del servei públic de salut. (Mesa de 22 de
febrer del 2006).
RGE núm. 1072/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a crisi de
Sa Nostra. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1073/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
en investigació. (Mesa de 22 de febrer del 2006).

Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quins projectes s'han duit a terme amb els ingressos
obtinguts en l'aplicació de l'ecotaxa?

RGE núm. 1074/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cotxes
oficials. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1075/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xofers a
disposició del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 22 de
febrer del 2006).
RGE núm. 1076/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consum
de benzina i/o gasoil. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
Palma, a 22 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat va recaptar el Govern de les Illes Balears en
concepte de l'ecotaxa? (Especificar per anys, des de l'entrada en
vigor fins a la derogació).
Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:

Palma, a 10 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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 de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Atès que el pressupost general de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2006, en la seva memòria i en
l'apartat referent a la Conselleria de Turisme, estableix
(programa 751B Adequació, millora i promoció oferta turística)
que "Els objectius estratègics que es plantegen per aconseguir
una millora de l'ocupació turística són incidir en la
desestacionalització de la temporada, la millora del producte
turístic en general i unes millors condicions per als treballadors
del sector" i són, entre d'altres "posicionar les Illes Balears com
a destinació turística cultural, esportiva, de congressos, ..."
Atès que, per això, "La conselleria, a través de l'IBATUR
(mitjançant les corresponents transferències des d'aquest
programa pressupostari), sota la directriu de la Direcció
General de Promoció Turística, té previst desenvolupar les
diferents accions promocionals", entre les quals hi ha el que es
denomina "Grans esdeveniments", que inclou diferents
esdeveniments esportius i culturals, com també estableix que
"Els programes Hivern a Mallorca, Menorca tot l'any i Moda
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Ad-lib a Eivissa i Formentera, entre d'altres, són igualment
importants per a la promoció de les nostres illes".
El diputat Eduard Riudavets i Florit, en representació del
grup PSM-Entesa Nacionalista, formula la següent pregunta:
Té previst el Govern de les Illes Balears donar suport
econòmic, i en quina quantia, a l'Open de Golf que se celebra
a Mallorca?
Palma, a 14 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Atès que el pressupost general de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2006, en la seva memòria i en
l'apartat referent a la Conselleria de Turisme, estableix
(programa 751B Adequació, millora i promoció oferta turística)
que "Els objectius estratègics que es plantegen per aconseguir
una millora de l'ocupació turística són incidir en la
desestacionalització de la temporada, la millora del producte
turístic en general i unes millors condicions per als treballadors
del sector" i són, entre d'altres "posicionar les Illes Balears com
a destinació turística cultural, esportiva, de congressos, ..."
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Atès que el pressupost general de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2006, en la seva memòria i en
l'apartat referent a la Conselleria de Turisme, estableix
(programa 751B Adequació, millora i promoció oferta turística)
que "Els objectius estratègics que es plantegen per aconseguir
una millora de l'ocupació turística són incidir en la
desestacionalització de la temporada, la millora del producte
turístic en general i unes millors condicions per als treballadors
del sector" i són, entre d'altres "posicionar les Illes Balears com
a destinació turística cultural, esportiva, de congressos, ..."
Atès que, per això, "La conselleria, a través de l'IBATUR
(mitjançant les corresponents transferències des d'aquest
programa pressupostari), sota la directriu de la Direcció
General de Promoció Turística, té previst desenvolupar les
diferents accions promocionals", entre les quals hi ha el que es
denomina "Grans esdeveniments", que inclou diferents
esdeveniments esportius i culturals, com també estableix que
"Els programes Hivern a Mallorca, Menorca tot l'any i Moda
Ad-lib a Eivissa i Formentera, entre d'altres, són igualment
importants per a la promoció de les nostres illes".
El diputat Eduard Riudavets i Florit, en representació del
grup PSM-Entesa Nacionalista, formula la següent pregunta:
Té previst el Govern de les Illes Balears donar suport
econòmic, i en quina quantia, a les regates Breitling que se
celebren en aigües de Mallorca?
Palma, a 14 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Atès que, per això, "La conselleria, a través de l'IBATUR
(mitjançant les corresponents transferències des d'aquest
programa pressupostari), sota la directriu de la Direcció
General de Promoció Turística, té previst desenvolupar les
diferents accions promocionals", entre les quals hi ha el que es
denomina "Grans esdeveniments", que inclou diferents
esdeveniments esportius i culturals, com també estableix que
"Els programes Hivern a Mallorca, Menorca tot l'any i Moda
Ad-lib a Eivissa i Formentera, entre d'altres, són igualment
importants per a la promoció de les nostres illes".
El diputat Eduard Riudavets i Florit, en representació del
grup PSM-Entesa Nacionalista, formula la següent pregunta:
Té previst el Govern de les Illes Balears donar suport
econòmic, i en quina quantia, a la Volta Ciclista a Mallorca?
Palma, a 14 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

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 Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Atès que el pressupost general de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2006, en la seva memòria i en
l'apartat referent a la Conselleria de Turisme, estableix
(programa 751B Adequació, millora i promoció oferta turística)
que "Els objectius estratègics que es plantegen per aconseguir
una millora de l'ocupació turística són incidir en la
desestacionalització de la temporada, la millora del producte
turístic en general i unes millors condicions per als treballadors
del sector" i són, entre d'altres "posicionar les Illes Balears com
a destinació turística cultural, esportiva, de congressos, ..."
Atès que, per això, "La conselleria, a través de l'IBATUR
(mitjançant les corresponents transferències des d'aquest
programa pressupostari), sota la directriu de la Direcció
General de Promoció Turística, té previst desenvolupar les
diferents accions promocionals", entre les quals hi ha el que es
denomina "Grans esdeveniments", que inclou diferents
esdeveniments esportius i culturals, com també estableix que
"Els programes Hivern a Mallorca, Menorca tot l'any i Moda
Ad-lib a Eivissa i Formentera, entre d'altres, són igualment
importants per a la promoció de les nostres illes".
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El diputat Eduard Riudavets i Florit, en representació del
grup PSM-Entesa Nacionalista, formula la següent pregunta:
Té previst el Govern de les Illes Balears donar suport
econòmic, i en quina quantia, a l'esdeveniment Ruta de la Sal?
Palma, a 14 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Atès que el pressupost general de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2006, en la seva memòria i en
l'apartat referent a la Conselleria de Turisme, estableix
(programa 751B Adequació, millora i promoció oferta turística)
que "Els objectius estratègics que es plantegen per aconseguir
una millora de l'ocupació turística són incidir en la
desestacionalització de la temporada, la millora del producte
turístic en general i unes millors condicions per als treballadors
del sector" i són, entre d'altres "posicionar les Illes Balears com
a destinació turística cultural, esportiva, de congressos, ..."
Atès que, per això, "La conselleria, a través de l'IBATUR
(mitjançant les corresponents transferències des d'aquest
programa pressupostari), sota la directriu de la Direcció
General de Promoció Turística, té previst desenvolupar les
diferents accions promocionals", entre les quals hi ha el que es
denomina "Grans esdeveniments", que inclou diferents
esdeveniments esportius i culturals, com també estableix que
"Els programes Hivern a Mallorca, Menorca tot l'any i Moda
Ad-lib a Eivissa i Formentera, entre d'altres, són igualment
importants per a la promoció de les nostres illes".
El diputat Eduard Riudavets i Florit, en representació del
grup PSM-Entesa Nacionalista, formula la següent pregunta:
Té previst el Govern de les Illes Balears donar suport
econòmic, i en quina quantia, a la competició Comte de
Barcelona?
Palma, a 14 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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 Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Atès que el pressupost general de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2006, en la seva memòria i en

l'apartat referent a la Conselleria de Turisme, estableix
(programa 751B Adequació, millora i promoció oferta turística)
que "Els objectius estratègics que es plantegen per aconseguir
una millora de l'ocupació turística són incidir en la
desestacionalització de la temporada, la millora del producte
turístic en general i unes millors condicions per als treballadors
del sector" i són, entre d'altres "posicionar les Illes Balears com
a destinació turística cultural, esportiva, de congressos, ..."
Atès que, per això, "La conselleria, a través de l'IBATUR
(mitjançant les corresponents transferències des d'aquest
programa pressupostari), sota la directriu de la Direcció
General de Promoció Turística, té previst desenvolupar les
diferents accions promocionals", entre les quals hi ha el que es
denomina "Grans esdeveniments", que inclou diferents
esdeveniments esportius i culturals, com també estableix que
"Els programes Hivern a Mallorca, Menorca tot l'any i Moda
Ad-lib a Eivissa i Formentera, entre d'altres, són igualment
importants per a la promoció de les nostres illes".
El diputat Eduard Riudavets i Florit, en representació del
grup PSM-Entesa Nacionalista, formula la següent pregunta:
Té previst el Govern de les Illes Balears donar suport
econòmic, i en quina quantia, al Festival de Música de
Pollença?
Palma, a 14 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 Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Atès que el pressupost general de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2006, en la seva memòria i en
l'apartat referent a la Conselleria de Turisme, estableix
(programa 751B Adequació, millora i promoció oferta turística)
que "Els objectius estratègics que es plantegen per aconseguir
una millora de l'ocupació turística són incidir en la
desestacionalització de la temporada, la millora del producte
turístic en general i unes millors condicions per als treballadors
del sector" i són, entre d'altres "posicionar les Illes Balears com
a destinació turística cultural, esportiva, de congressos, ..."
Atès que, per això, "La conselleria, a través de l'IBATUR
(mitjançant les corresponents transferències des d'aquest
programa pressupostari), sota la directriu de la Direcció
General de Promoció Turística, té previst desenvolupar les
diferents accions promocionals", entre les quals hi ha el que es
denomina "Grans esdeveniments", que inclou diferents
esdeveniments esportius i culturals, com també estableix que
"Els programes Hivern a Mallorca, Menorca tot l'any i Moda
Ad-lib a Eivissa i Formentera, entre d'altres, són igualment
importants per a la promoció de les nostres illes".
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El diputat Eduard Riudavets i Florit, en representació del
grup PSM-Entesa Nacionalista, formula la següent pregunta:

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

Té previst el Govern de les Illes Balears donar suport
econòmic, i en quina quantia, al Festival de Música de
Valldemossa?

Atès que el pressupost general de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2006, en la seva memòria i en
l'apartat referent a la Conselleria de Turisme, estableix
(programa 751B Adequació, millora i promoció oferta turística)
que "Els objectius estratègics que es plantegen per aconseguir
una millora de l'ocupació turística són incidir en la
desestacionalització de la temporada, la millora del producte
turístic en general i unes millors condicions per als treballadors
del sector" i són, entre d'altres "posicionar les Illes Balears com
a destinació turística cultural, esportiva, de congressos, ..."

Palma, a 14 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 Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Atès que el pressupost general de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2006, en la seva memòria i en
l'apartat referent a la Conselleria de Turisme, estableix
(programa 751B Adequació, millora i promoció oferta turística)
que "Els objectius estratègics que es plantegen per aconseguir
una millora de l'ocupació turística són incidir en la
desestacionalització de la temporada, la millora del producte
turístic en general i unes millors condicions per als treballadors
del sector" i són, entre d'altres "posicionar les Illes Balears com
a destinació turística cultural, esportiva, de congressos, ..."
Atès que, per això, "La conselleria, a través de l'IBATUR
(mitjançant les corresponents transferències des d'aquest
programa pressupostari), sota la directriu de la Direcció
General de Promoció Turística, té previst desenvolupar les
diferents accions promocionals", entre les quals hi ha el que es
denomina "Grans esdeveniments", que inclou diferents
esdeveniments esportius i culturals, com també estableix que
"Els programes Hivern a Mallorca, Menorca tot l'any i Moda
Ad-lib a Eivissa i Formentera, entre d'altres, són igualment
importants per a la promoció de les nostres illes".
El diputat Eduard Riudavets i Florit, en representació del
grup PSM-Entesa Nacionalista, formula la següent pregunta:
Té previst el Govern de les Illes Balears donar suport
econòmic, i en quina quantia, al Festival de Ballet que se
celebra a Mallorca?

Palma, a 14 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 Turisme del Govern de

Atès que, per això, "La conselleria, a través de l'IBATUR
(mitjançant les corresponents transferències des d'aquest
programa pressupostari), sota la directriu de la Direcció
General de Promoció Turística, té previst desenvolupar les
diferents accions promocionals", entre les quals hi ha el que es
denomina "Grans esdeveniments", que inclou diferents
esdeveniments esportius i culturals, com també estableix que
"Els programes Hivern a Mallorca, Menorca tot l'any i Moda
Ad-lib a Eivissa i Formentera, entre d'altres, són igualment
importants per a la promoció de les nostres illes".
El diputat Eduard Riudavets i Florit, en representació del
grup PSM-Entesa Nacionalista, formula la següent pregunta:
Té previst el Govern de les Illes Balears donar suport
econòmic, i en quina quantia, al Festival Internacional Folklòric
i la Mostra de Sóller?
Palma, a 14 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Atès que el pressupost general de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2006, en la seva memòria i en
l'apartat referent a la Conselleria de Turisme, estableix
(programa 751B Adequació, millora i promoció oferta turística)
que "Els objectius estratègics que es plantegen per aconseguir
una millora de l'ocupació turística són incidir en la
desestacionalització de la temporada, la millora del producte
turístic en general i unes millors condicions per als treballadors
del sector" i són, entre d'altres "posicionar les Illes Balears com
a destinació turística cultural, esportiva, de congressos, ..."
Atès que, per això, "La conselleria, a través de l'IBATUR
(mitjançant les corresponents transferències des d'aquest
programa pressupostari), sota la directriu de la Direcció
General de Promoció Turística, té previst desenvolupar les
diferents accions promocionals", entre les quals hi ha el que es
denomina "Grans esdeveniments", que inclou diferents
esdeveniments esportius i culturals, com també estableix que
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"Els programes Hivern a Mallorca, Menorca tot l'any i Moda
Ad-lib a Eivissa i Formentera, entre d'altres, són igualment
importants per a la promoció de les nostres illes".

Quina empresa o empreses han estat contractades per
estudiar els índex d'audiència d'IB3?
Palma, a 15 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

El diputat Eduard Riudavets i Florit, en representació del
grup PSM-Entesa Nacionalista, formula la següent pregunta:
Té previst el Govern de les Illes Balears donar suport
econòmic, i en quina quantia, al programa "Menorca tot l'any"?
Palma, a 14 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins projectes finançats amb l'ecotaxa estan pendents de
realitzar a l'illa d'Eivissa?

N)
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 Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Atès que el pressupost general de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2006, en la seva memòria i en
l'apartat referent a la Conselleria de Turisme, estableix
(programa 751B Adequació, millora i promoció oferta turística)
que "Els objectius estratègics que es plantegen per aconseguir
una millora de l'ocupació turística són incidir en la
desestacionalització de la temporada, la millora del producte
turístic en general i unes millors condicions per als treballadors
del sector" i són, entre d'altres "posicionar les Illes Balears com
a destinació turística cultural, esportiva, de congressos, ..."
Atès que, per això, "La conselleria, a través de l'IBATUR
(mitjançant les corresponents transferències des d'aquest
programa pressupostari), sota la directriu de la Direcció
General de Promoció Turística, té previst desenvolupar les
diferents accions promocionals", entre les quals hi ha el que es
denomina "Grans esdeveniments", que inclou diferents
esdeveniments esportius i culturals, com també estableix que
"Els programes Hivern a Mallorca, Menorca tot l'any i Moda
Ad-lib a Eivissa i Formentera, entre d'altres, són igualment
importants per a la promoció de les nostres illes".
El diputat Eduard Riudavets i Florit, en representació del
grup PSM-Entesa Nacionalista, formula la següent pregunta:
Té previst el Govern de les Illes Balears donar suport
econòmic, i en quina quantia, a la Moda Ad-lib d'Eivissa?
Palma, a 14 de febrer del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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

Palma, a 16 de febrer del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes finançats amb l'ecotaxa estan pendents de
realitzar a l'illa de Mallorca?
Palma, a 16 de febrer del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assumeix la Conselleria de Comerç, Indústria i Innovació
la rehabilitació i la redacció del projecte de mercat pagès i
artesanal de Sant Francesc Xavier?
Palma, a 16 de febrer del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

BOPIB núm. 123 - 24 de febrer del 2006
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

Quin pressupost es destinarà al projecte del mercat pagès i
artesanal de Sant Francesc Xavier?
Palma, a 16 de febrer del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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.
Quins arguments expliquen segons el Govern de les Illes
Balears que el català a primària i les matemàtiques en
secundària siguin les matèries a les quals menys alumnes
aproven?

T)

Palma, a 16 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
Per a quan té prevista la construcció del mercat pagès i
artesanal de Sant Francesc Xavier?
Palma, a 16 de febrer del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

Y)
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 li sembla excessiu al Govern de les Illes Balears que el
35% dels alumnes de segon de batxiller no obtingueren la
titulació necessària per accedir a la universitat el curs 20032004?

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 corregir el Govern de les Illes Balears la mala
distribució de l'alumnat entre l'escola pública i la privadaconcertada?

Palma, a 16 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

Palma, a 16 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A part de culpar al major nivell socioeducatiu de les
famílies, quines altres raons té el Govern de les Illes Balears
per justificar els millors resultats educatius de la xarxa privada
en relació amb la xarxa pública?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst el Govern de les Illes Balears els quasi 20
milions d'euros que la sentència del Tribunal Superior de
Justícia condemna a pagar pels més de 400 funcionaris que
foren transferits al 1998?
En cas afirmatiu, on i com?
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del nostre
nivell en investigació quan dels 159 projectes presentats a la
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente,
només un era de la nostra comunitat?
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El fet que la despesa destinada pel Govern de les Illes
Balears als centres privats de sanitat es disparés un 40% en dos
anys, és conseqüència d'una política planificada de
desmantellament del servei públic de salut de la nostra
comunitat autònoma?
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Palma, a 16 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants cotxes oficials tenen a disposició els membres del
Govern de les Illes Balears? Especificar marques i any de
compra.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants xofers tenen a la seva disposició els membres del
Govern de les Illes Balears? Especificar per departaments.
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Està convençut el Govern de les Illes Balears que la crisi
que impulsà en el Consell d'Administració de Sa Nostra s'ha
resolt satisfactòriament?
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat econòmica ha gastat realment el Govern de
les Illes Balears en investigació durant l'any 2005?

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quanta benzina i/o gasoil han consumit durant el 2005 els
cotxes oficials dels membres del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

BOPIB núm. 123 - 24 de febrer del 2006
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Ordre de Publicació

RGE núm. 1333/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. F.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eficiència energètica i contaminació lumínica a l'illa de
Formentera. (Mesa de 22 de febrer del 2006).

RGE núm. 1028/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
terrenys en el Parc Bit. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència, Mesa de 22 de febrer del 2006).

RGE núm. 1334/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a autopistes d'Eivissa. (Mesa de 22 de
febrer del 2006).
Palma, a 22 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 1095/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a projectes d'autovies a Eivissa. (Mesa de 22 de febrer
del 2006).
RGE núm. 1317/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució
d'obres a Eivissa. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1318/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
renegociació dels projectes d'autovies a executar a Eivissa.
(Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1319/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a macroprojectes viaris a Eivissa. (Mesa de 22 de febrer del
2006).
RGE núm. 1320/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reforma de l'Estatut d'Autonomia. (Mesa de 22 de febrer del
2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Per què el Govern de les Illes Balears ha lliurat solars a
preu de saldo en el Parc Bit a l'Opus Dei?
Palma, a 15 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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

RGE núm. 1324/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a noves línies de tren a Mallorca. (Mesa de 22
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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

RGE núm. 1328/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidències que es poden donar en el transport aeri entre illes.
(Mesa de 22 de febrer del 2006).

Quantes persones més s'han de manifestar a Eivissa contra
els projectes d'autovies abans que el president del Govern
decideixi retirar-los?
Palma, a 20 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

RGE núm. 1329/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a centre d'investigacions turístiques. (Mesa de 22 de febrer del
2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 1330/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agrorutes del bon gust. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1331/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de
medicina respiratòria avançada. (Mesa de 22 de febrer del
2006).
RGE núm. 1332/06, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a
inversions en matèria d'instalAlacions d'energies renovables.
(Mesa de 22 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.
Segueix pensant la consellera d'Obres Públiques, Habitatges
i Transports que els projectes d'autovies a Eivissa tenen el
suport social necessari per ser executats?
Palma, a 21 de febrer del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
qui té les competències per tal de decidir la possible
renegociació dels projectes d'autovies a executar a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 21 de febrer del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té previst la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports qualque sistema per tal de fer el seguiment del
nombre de passatgers i incidències que es poden donar en el
transport aeri entre illes?
Palma, a 22 de febrer del 2006.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

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 Molt Hble. President del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Pensa aturar immediatament les obres dels macroprojectes
viaris que s'estan executant a Eivissa?
Palma, a 21 de febrer del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les previsions de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació sobre la colAlaboració del Govern
d'Espanya en relació amb el projecte de creació d'un centre
d'investigacions turístiques?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 Molt Hble. President del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
La reforma de l'Estatut d'Autonomia a la qual el Govern de
les Illes Balears dóna suport segueix sent la proposta del comitè
de savis, segons va anunciar el president del Govern?
Palma, a 21 de febrer del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Per què la consellera d'Obres Públiques ha descartat fer
noves línies de ferrocarril en aquesta legislatura?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina ha estat la resposta dels ciutadans a la iniciativa
anomenada "Agrorutes del bon gust" posada en marxa per part
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca?
Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.
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Palma, a 22 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació es troba el desenvolupament per part de
la Conselleria de Salut i Consum del projecte de Centre
Internacional de Medicina Alternativa Avançada (CIMERA)?
Palma, a 22 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1049/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
concertació de places de batxiller, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 de
febrer del 2006).

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.
Quins objectius es planteja la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia amb la convocatòria d'ajudes per impulsar
inversions en matèria d'instalAlacions d'energies renovables?
Palma, a 22 de febrer del 2006.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació es troben les actuacions de la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia en matèria d'eficiència
energètica i contaminació lumínica a l'illa de Formentera?
Palma, a 22 de febrer del 2006.
El diputat:
Josep M. F. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com explicarà el Govern als ciutadans d'Eivissa que els
projectes de dues carreteres (Eivissa-Sant Antoni i el nou accés
a l'aeroport) prevists en el conveni de carreteres per 8.640.000
euros i pressupostats per 130.802.043 euros, s'hagin adjudicat
per 482.084.000 euros?

RGE núm. 1050/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adequada utilització dels fons públics, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 de
febrer del 2006).
RGE núm. 1051/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta
educativa (I), a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1052/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta
educativa (II), a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1053/06, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resultats acadèmics (II), a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1054/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a resultats acadèmics (I), a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1055/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a preu de terrenys per a la construcció d'un centre educatiu, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1056/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a associacionisme juvenil, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1057/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reformes a l'institut Algarb, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 de febrer del
2006).
RGE núm. 1058/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
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a contractació de personal especialitzat, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 de
febrer del 2006).
Palma, a 22 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quines mesures pensa adoptar el Sr. Conseller per tal de
prestigiar l'oferta educativa dels centres públics?

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

Palma, a 16 de febrer del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins són els motius pels quals té previst el conseller
d'Educació i Cultura concertar places de batxillerat a centres
privats?
Palma, a 16 de febrer del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quines mesures concretes pensa adoptar el conseller
d'Educació i Cultura per millorar els resultats acadèmics de
l'alumnat que estudia als centres finançats amb fons públics?

B)
Palma, a 16 de febrer del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines mesures de control pensa adoptar la Conselleria
d'Educació i Cultura respecte de l'adequada utilització dels
diners públics invertits en l'ampliació de centres educatius
privats?
Palma, a 16 de febrer del 2006.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quines variables ha utilitzat la Conselleria d'Educació i
Cultura per arribar a la conclusió que l'escola concertada té
millors resultats acadèmics que l'escola pública?

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Pensa el Sr. Conseller que els centres públics i els
concertats estan en igualtat de condicions a l'hora de presentar
la seva oferta educativa?
Palma, a 16 de febrer del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

Palma, a 16 de febrer del 2006.
La diputada:
Aina Sebastiana Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quina opinió li mereix al conseller d'Educació i Cultura que
es cedeixi per un preu de 25 euros/m2 uns terrenys per a la
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

construcció d'un centre educatiu a la Fundació Educació i
Família quan a altres empreses es reclamen 300 euros més
IVA?

Ordre de Publicació
Palma, a 16 de febrer del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

RGE núm. 1087/06, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació del Jutjat de Primera Instància i Instrucció
a l'illa de Formentera. (Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1242/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconsideració dels projectes d'autovies a Eivissa.
(Mesa de 22 de febrer del 2006).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Està d'acord el conseller d'Educació i Cultura amb la
creació d'associacions estudiantils vinculades a partits polítics?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Palma, a 16 de febrer del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quins problemes existeixen en les reformes de l'institut
Algarb de Sant Jordi?
Palma, a 16 de febrer del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quins problemes han existit en la contractació de personal
especialitzat a diversos centres educatius d'Eivissa?
Palma, a 16 de febrer del 2006.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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.
L'illa de Formentera té aproximadament 83 km2 i una
població de dret que supera els 7.000 habitants. Habitants que
resideixen a l'illa al llarg de tot l'any. Tot i això, a la temporada
d'estiu, sobretot al voltant dels mesos de juny, juliol, agost i
setembre, l'esmentada població es pot triplicar i fins i tot
quadruplicar. A més, essent l'activitat residencial una de les
activitats econòmiques fonamentals de l'illa, es donen sobre la
mateixa infinitat d'interessos econòmics i, com no podia ser
d'altra manera, també litigiosos.
L'única instalAlació judicial de la qual disposa el territori és
el jutjat de pau que, tant pel volum dels casos com per la
magnitud d'algun d'ells, resulta insuficient. Els jutjats de pau,
com sabem, es porten per una persona de reconegut prestigi, a
proposta del ple municipal, i nomenada pel Tribunal Superior
de Justícia, però que, en general, no tenen coneixements
jurídics i estan auxiliats per funcionaris que tampoc pertanyen
a la carrera judicial. Les funcions dels jutjats de pau no
comprenen baix cap concepte aquelles qüestions penals o civils
o procediments judicials.
Per altra banda, s'ha d'esmentar que ens referim a una illa
amb totes les limitacions de desplaçament i de tota casta que
aquest fet comporta, essent Eivissa l'illa més propera, amb uns
jutjats totalment saturats, obligant a tots els residents de
Formentera a desplaçar-se allà per fer qualsevol gestió judicial.
Tot això sense entrar en qüestions com l'aixecament de
cadàvers, ... etc.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
la creació d'un Jutjat de Primera Instància i Instrucció a l'illa de
Formentera, dotant-lo de tots els mitjans, materials i humans,
necessaris per al seu funcionament correcte.
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Palma, a 6 de febrer del 2006.
El diputat:
Josep Mayans i Serra.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 22 de febrer del
2006).
RGE núm. 1031/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a atenció a les famílies
monoparentals, a tramitar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 22 de febrer del 2006).

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
És de sobres coneguda l'opinió del Grup Parlamentari
Socialista sobre els projectes aprovats per la Conselleria
d'Obres Públiques del Govern i el Consell d'Eivissa i
Formentera per les autovies de nou accés a l'aeroport d'Eivissa
i la d'Eivissa-Sant Antoni.
El rebuig social i la creixent oposició ciutadana és més que
evident, sobretot després de la multitudinària manifestació del
passat 17 de febrer a l'illa d'Eivissa en contra d'aquests
projectes.
El Grup Parlamentari Socialista entén que encara som a
temps de canviar l'actual situació d'enfrontament i crispació per
una nova de diàleg i consens. Ens trobem davant una nova
oportunitat de colAlaboració entre administracions i seria una
greu irresponsabilitat no aprofitar-la.
El Grup Parlamentari Socialista, a partir d'aquests fets,
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
a) Aturar immediatament l'execució dels projectes d'autovia
Eivissa-Sant Antoni i el del nou accés a l'aeroport d'Eivissa.
b) Obrir immediatament negociacions a fi i efecte d'arribar a un
consens definitiu sobre els esmentats projectes, conscients de
la necessitat de les millores imprescindibles a aquestes dues
carreteres.
Palma, a 21 de febrer del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1030/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a ajudes a les entitats culturals per
al manteniment de l'oferta cultural a Menorca, a tramitar

RGE núm. 1032/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a favor de l'ensenyament públic, a
tramitar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 22 de febrer del 2006).
RGE núm. 1044/06, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa de la igualtat d'oportunitats per als
immigrants residents no comunitaris a les Illes Balears, a
tramitar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de
22 de febrer del 2006).
Palma, a 22 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 Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Turisme.
Des de fa anys, i després de molts esforços, diferents
entitats culturals i socials de Menorca gaudien de les ajudes del
Govern de les Illes Balears per poder portar a terme una oferta
artística i cultural de primer ordre.
Amb aquestes activitats es podia desenvolupar, gràcies al
voluntarisme dels responsables de les entitats, una àmplia
oferta cultural i artística de gran valor que suposava, a part dels
beneficis sobre el conjunt de la comunitat menorquina,
l'increment del valor de l'illa com a destí turístic cultural.
Atesa la creació de la Fundació Turisme Menorca,
propiciada pel Govern balear, i la reconducció cap a aquesta de
les partides de l'IBATUR dedicades a les programacions de les
diverses entitats culturals i socials de Menorca, que fins llavors
havia gestionat, a través de conveni, el Consell Insular de
Menorca, s'ha creat un període d'incertesa i de temor davant la
possibilitat que aquestes ajudes desapareguin.
La Fundació Turisme Menorca ja ha dit que el seu objectiu
principal és la promoció exterior, i, en principi, no entraria en
els seus plans, mantenir totalment o parcialment les ajudes
anteriors. Si es donés aquesta circumstància, a part dels greuges
comparatius que això suposaria, es trencaria amb una dinàmica
positiva que ha servit per promoure la desestacionalització
turística i crear pols d'atractiu per al denominat "turisme
cultural".
No és només això, la desaparició d'aquestes ajudes que
sumaven uns 350.000 euros anuals, malmetrien l'activitat
d'aquestes entitats i posarien en perill el futur d'algunes d'elles
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i, en general, la dinàmica positiva que ha pres la dinamització
cultural i artística a Menorca durant els últims anys.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a arbitrar les mesures oportunes per tal d'assegurar el
manteniment de les ajudes a les entitats culturals i socials de
Menorca per a la realització dels programes i activitats que ja
rebien ajudes de l'IBATUR a través del conveni d'aquest amb
el Consell Insular de Menorca.
Palma, a 14 de febrer del 2006.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Segons un recent estudi el 19% de les llars espanyoles estan
encapçalades per una dona sola amb càrregues familiars.
Aquest estudi no comptabilitza les famílies monoparentals que
viuen amb altres familiars i amics. Si aquestes n'estiguessin
incloses estaríem parlant d'un 25% de llars espanyoles
monoparentals.
A Balears no hem trobat dades oficials, però probablement
no és erroni pensar en la importància qualitativa i quantitativa
d'aquest tipus de família.
És evident que es tracta d'una nova forma familiar que
pateix problemes específics. Una bona part d'aquestes famílies
no tenen ingressos propis i depenen del pagament d'una pensió
d'aliments o compensatòria. L'accés a l'habitatge, en cas de
necessitat, constitueix un problema seriós. A més a més, no
tenen amb qui compartir feines domèstiques i dels infants.
Aquesta situació incideix negativament tant en les persones que
dirigeixen el nucli familiar com en el desenvolupament i
qualitat de vida dels menors al seu càrrec.
Tot i la importància d'aquesta problemàtica, la comunitat
autònoma de les Illes Balears no té cap programa específic per
atendre les necessitats d'aquest colAlectiu.
És per això que el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds presenta la següent proposició no de llei:
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fiscals en el seu tram autonòmic, per a les famílies amb baixos
ingressos econòmics mitjançant un barem que valori la situació
social i econòmica.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir
una ajuda directa de 120 euros/mes per fill/a a les famílies
monoparentals fins la seva majoria d'edat, per a les famílies
amb baixos ingressos econòmics mitjançant un barem que
valori la situació social i econòmica.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir el
dret a escoleta gratuïta, per a les famílies amb baixos ingressos
econòmics mitjançant un barem que valori la situació social i
econòmica.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir
itineraris personalitzats per a la recerca d'ocupació, millora
d'ocupació i capacitació professional de les persones que
encapçalen les llars monoparentals.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
un projecte de llei que reguli la creació d'un Fons de Pensions
Impagades per motius de separació o divorci.
Palma, a 14 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
L'ensenyament públic, universal i gratuït és una conquesta
irrenunciable de les societats democràtiques avançades i un
instrument molt potent per combatre les desigualtats socials.
Perquè això sigui possible és necessari que les
administracions dediquin importants esforços pressupostaris i
de gestió a estendre i millorar la xarxa pública educativa. En
aquest sentit, qualsevol desviament de recursos públics que, de
manera innecessària, es desviïn cap a institucions privades
l'hem de considerar una autèntica malversació, ja que detreu
fons que són imprescindibles per al manteniment del sistema
públic.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a equiparar
a l'àmbit autonòmic a les famílies monoparentals amb el
tractament que la llei estableix per a les famílies nombroses en
tot tipus de beneficis socials, especialment els relatius a
habitatge, transport, ensenyament i accés a serveis públics.

Darrerament hem pogut veure amb preocupació com la
Conselleria d'Educació i Cultura s'ofereix a pagar el 50% de les
obres o de la despesa financera d'aquells centres educatius
privats que vulguin fer ampliacions a canvi, únicament, que
aquests centres posin a disposició de la conselleria les aules
ampliades per un període de 12 anys.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir
una línia d'ajuda directa al lloguer i/o compra d'habitatge
d'aquestes famílies així com a una disminució dels gravàmens

Per altra part, s'ha sabut que es donava un tracte de favor a
determinades escoles confessionals de caràcter
ultraconservador.
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Palma, a 16 de febrer del 2006.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears proclama que l'ensenyament
pública, universal, gratuït i de caràcter laic és l'únic que
garanteix la igualtat d'oportunitats.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar els seus recursos en matèria d'educació a
millorar i ampliar la xarxa pública educativa.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació

3. El Parlament de les Illes Balears condemna el tracte de favor
a qualsevol confessió religiosa dins l'àmbit educatiu ja que
això, a més de ser injust, és contrari al principi constitucional
d'aconfessionalitat de l'Estat.
Palma, a 15 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.
Des del Grup Parlamentari Popular considerem que les
persones que resideixen de forma legal a la comunitat
autònoma de les Illes Balears han de gaudir, totes, de les
mateixes obligacions i també dels mateixos drets.
El Reial Decret 178/2003, estableix el dret dels immigrants
extra comunitaris a residir i circular lliurament a l'Estat, però en
canvi no els reconeix el dret a les bonificacions per al transport
de passatgers. Això implica una contradicció amb la Llei
orgànica 14/2003, d'Estrangeria, amb el Reial Decret
2393/2004 que la desenvolupa, i amb les Directives europees,
com ara la CE/2000/43, contra la discriminació racial o ètnica.
Creiem que no és justa aquesta situació discriminatòria per
a una part dels residents a la nostra comunitat autònoma,
concretament per als immigrants extra comunitaris, i per tant
volen plantejar, a les instàncies que poden posar remei a
aquesta situació injusta, que adoptin les mesures corresponents.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el Govern de les Illes Balears a adoptar les mesures
necessàries per tal que els residents extra comunitaris de les
Illes Balears tenguin els mateixos descomptes en el transport
aeri i marítim que els altres residents.

A)
A la pregunta RGE núm. 3951/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a valoració
de la colAlecció d'art del Sr. Bartomeu Beltran. (BOPIB núm.
46 de 18 de juny del 2004).
La colAlecció d'obres anomenada "Artistes de la
Mediterrània" suposa un recull important i selectiu de la pintura
i escultura produïda per artistes illencs durant el període 19502000.
Es tracta d'una colAlecció d'art contemporani que inclou més
de dues-centes pintures i escultures.
La consideram la colAlecció permanent i visitable més
completa i representativa de les illes d'aquesta època (19502000) i, per això, volem contribuir a la seva difusió i promoció.
Palma, 1 de febrer del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 3532/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a ensenyament
secundari per a adults a l'Institut de Formentera. (BOPIB
núm. 85 de 6 de maig del 2005).
La Conselleria d'Educació i Cultura no té cap inconvenient
en fer efectiva la petició de l'IES Marc Ferrer per poder
impartir a les seves aules cursos d'Ensenyament Secundari per
a adults, sempre que existeixi una demanda suficient d'alumnat.
De fet, la Conselleria d'Educació i Cultura ha fet les gestions
pertinents per saber quina és la demanda d'alumnat i ara mateix
està pendent d'un informe de l'ajuntament allà on consti quina
és la demanda d'alumnat.
Palma, 1 de febrer del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
C)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3925/05 a 3931/05, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relatives a
Pla de reestructuració de la indústria perlera, a aprovació del
Pla de reestructuració de la indústria perlera, a reforç i
impulsió al sector perler, a aportació econòmica del Pla de
reestructuració de la indústria perlera, a llocs de feina que es
crearan amb el Pla de reestructuració de la indústria perlera,
a nombre de llocs de feina que es crearan amb el Pla de
reestructuració de la indústria perlera i a plans, actuacions o
programes de Majorica, respectivament. (BOPIB núm. 85 de
6 de maig del 2005).
El passat dia 15 de desembre de 2005, la Mesa de Diàleg
Social va aprovar la creació del Grup de Treball de la Indústria.
Aquest es va constituir el 19 de gener de 2006 a la seu de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, amb l' objectiu de
redactar un Pla estratègic de la indústria de les Illes Balears,
que inclourà, si així ho determina el grup de treball, la redacció
d'un Pla per a la reestructuració de la indústria perlera.
El grup de treball neix amb la intenció de consensuar el
citat pla amb les diferents institucions i organitzacions socials
de les Illes Balears.
Palma, 2 de febrer del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Per tant, la informació que solAlicita la Sra. Diputada no és
competència d'aquesta administració.
Palma, 30 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
E)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5733/05 a 5744/05, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a
noves places a centres de discapacitats (I-XII). (BOPIB núm.
98 de 29 de juliol del 2005).
Els 3,4 milions d'euros que la Conselleria de Presidència i
Esports ha destinat per a la creació de noves places concertades
per a persones amb alguna discapacitat, es distribueixen de la
següent manera:
Consell de Mallorca

2.729.350,35 euros

Consell de Menorca

311.335,10 euros

Consell d'Eivissa i Formentera

398.703,94 euros

Cada consell insular ha solAlicitat el nombre i el tipus de
noves places a concertar que ha considerat adient, tenint en
compte la disponibilitat pressupostària.
Les dades són:

Ordre de Publicació
D)

Consell de Mallorca:
-77 places en centres de dia.
-71 places en centres ocupacionals.
-46 places en habitatges tutelats.
-34 places residencials.

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5730/05 a 5732/05, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a
noves places a centres de discapacitats (II-IV). (BOPIB núm.
98 de 29 de juliol del 2005).

Consell d'Eivissa i Formentera:
-29 places en centres ocupacionals.
-9 places en habitatges tutelats.

La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials
i seguretat social, en el seu article 9 preveu textualment:

Consell de Menorca:
-4 places en habitatges tutelats.
-10 places en habitatges assistits.
-10 places en centres d'estades diürnes.

"1. Els consells insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa
i Formentera exerciran, en els àmbits territorials respectius i en
concepte de pròpies, de conformitat amb el darrer paràgraf de
l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i els
articles concordants de la Llei de consells insulars, les funcions
següents:
d) La programació i l'execució de l'acció assistencial i la
gestió de prestacions socials en el si dels serveis i centres
propis d'atenció a persones majors i per a persones amb
minusvalidesa.
...
h) La tramitació i valoració de les solAlicituds d'ingrés a
places residencials, pròpies o concertades, d'atenció a les
persones majors i a persones amb minusvalidesa, així com de
les peticions d'accés temporals i estades diürnes."
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Palma, 1 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
F)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5747/05 a 5749/05, presentades per
l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria Salom i Soler, relatives a Pla
d'acció per a persones majors (I-III). (BOPIB núm. 98 de 29
de juliol del 2005).
No existeix cap empresa escollida per a la construcció,
manteniment i gestió del Pla d'acció per a persones majors.
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Palma, 1 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 7049/05, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí, relativa a servei 112 (II).
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

Ordre de Publicació
G)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6904/05 a 6907/05, presentades per
l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria Salom i Soler, relatives a
centre per a malalts de Parkinson (I-IV). (BOPIB núm. 104 de
7 d'octubre dle 2005).
El centre que es construirà per a malalts de parkinson,
estarà ubicat en el terme municipal de Palma, a la zona de Son
Güells.

Mitjançant resolució de 25 de novembre de 2005, aquest
conseller va iniciar el procediment de resolució del contracte de
gestió de serveis públics modalitat concessió del sistema
integrat d'emergències 112 de les Illes Balears (SEIB 112),
d'acord amb els articles 59, 111 apartats g) i h) i 167 de
l'LCAP, decretant com a mesura cautelar la suspensió
provisional del contracte.
La tramitació i durada d'aquest procediment és el que ve
establert a la legislació vigent.
Marratxí, 18 de gener del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7042/05, presentada per l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Diéguez i Seguí, relativa a servei 112. (BOPIB núm.
106 de 21 d'octubre del 2005).
Tal i com ja vaig contestar a la pregunta RGE núm.
7048/05, les qüestions relatives a la tramitació de la querella
que aquest conseller d'Interior va interposar contra el gerent de
l'empresa concessionària del servei d'112 corresponen als
jutjats d'instrucció allà on es formulà la mateixa i en tot cas,
d'acord amb la legislació penal vigent, la seva retirada o no
forma part de l'àmbit i dels drets personals del denunciant.
Marratxí, 18 de gener del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

K)
A la pregunta RGE núm. 7050/05, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí, relativa a servei 112 (III).
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
Tal i com s'ha assenyalat a diverses respostes a preguntes
d'aquest diputat, el procediment administratiu inicia en data 25
de novembre de 2005, és el de resolució del contracte de gestió
de serveis públics, modalitat concessió del sistema integrat
d'emergències 112 de les Illes Balears (SEIB 112), d'acord amb
els articles 59, 111 apartats g) i h) i 167 de l'LCAP, decretant
com a mesura cautelar la suspensió provisional del contracte.
Totes les qüestions relatives a aquest procediment resten
sotmeses a la seva tramitació i posterior resolució.
Marratxí, 18 de gener del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7043/05, presentada per l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Diéguez i Seguí, relativa a servei 112 (II). (BOPIB
núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
Mitjançant resolució de 25 de novembre de 2005, aquest
conseller va iniciar el procediment de resolució del contracte de
gestió de serveis públics modalitat concessió del sistema
integrat d'emergències 112 de les Illes Balears (SEIB 112),
d'acord amb els articles 59, 111 apartats g) i h) i 167 de
l'LCAP, decretant com a mesura cautelar la suspensió
provisional del contracte.
La tramitació i durada d'aquest procediment és el que ve
establert a la legislació vigent.
Marratxí, 18 de gener del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 7278/05, presentada per l'Hble.
Diputada Sra. Margalida Rosselló i Pons, relativa a recursos
manteniment xarxa monitorització. (BOPIB núm. 106 de 21
d'octubre del 2005).
La xarxa de monitorització de les praderies de posidònia a
les Balears compta amb els següents recursos financers per a
l'any 2005: 22.849,54. Els recursos humans amb els que
compta la xarxa és un tècnic contractat per a aquesta feina.
Palma, 22 de novembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7377/05, presentada per l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla d'escoletes.
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
La Conselleria de Presidència i Esports ha realitzat les
següents actuacions en matèria d'escoletes per a infants de 0-3
anys.

P)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7390/05 presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a oficines
d'informació i assessorament per a discapacitats. (BOPIB
núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
De la quantitat que es rebrà del projecte europeu EQUAL,
es destinaran les següents quantitats a cada un dels següents
conceptes:

-Convocatòria de prestacions públiques per fill/a, a càrrec
destinades a afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar
mitjançant la targeta "Bonus d'Infància".
-Ajudes per al manteniment de serveis socioeducatius
d'atenció a la primera infància que són titularitat de
corporacions locals i de guarderies infantils.
Palma, 1 de febrer del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
N)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7378/05 a 7384/05 presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a escoleta
laboral d'ASIMA (I-VI). (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del
2005).
La gestió dels serveis de l'escoleta laboral de l'agrupació
d'empreses ASIMA és totalment privada i no és competència
d'aquesta administració.
Palma, 24 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
O)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7385/05 a 7387/05 presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a escoleta
laboral a l'Hospital de Son Llàtzer (I-III). (BOPIB núm. 106
de 21 d'octubre del 2005).
L'única actuació que fa la Conselleria de Presidència i
Esports a l 'escoleta de l'Hospital Son Llàtzer és finançar part
de la seva construcció.
Així i tot, informar que la seva obertura serà durant l'any
2006 que tendrà capacitat per acollir 38 infants en edat preescolar.
La gestió de la llista d'espera per entrar a l'escoleta no és
competència d'aquesta conselleria.
Palma, 24 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
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-Despeses de personal
Any 2006: 150.792,70 euros.
Any 2007: 129.430,20 euros.
TOTAL: 280.222,90 euros.
-Sensibilització i difusió de les actuacions: 56.855,63 euros.
Dins d'aquesta quantitat s'inclouen 5.667,82 euros per a les
reunions amb els altres EQUAL que es desenvolupen a l'Estat
espanyol.
-Suport a la creació d'altres serveis: 141.835,82 euros.
-Transnacionalitat: 87.867 euros. Dins d'aquest capítol es
financen les reunions amb els altres socis comunitaris
(Eslovàquia i Itàlia) de l'EQUAL, les quals són un requisit del
projecte.
Palma, 24 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
Q)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7391/05 i 7392/05 presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relatives a sense
sostre i a recursos a l'abast dels marginats, respectivament.
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
Les competències en matèria d'exclusió social i marginació
les tenen atribuïdes, des de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, els
consells insulars.
Palma, 24 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7393/05 presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a creació de
centres d'acollida que donen atenció a les persones en situació
d'exclusió social que volen entrar dins l'actual xarxa. (BOPIB
núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
La Xarxa d'Inserció Social fou creada per l'Institut de
Serveis Socials i Esportius del Consell Insular de Mallorca, que
és qui té atribuïdes les competències en matèria d'exclusió
social.
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Palma, 24 de gener del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7431/05 presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, relativa a subvencions per a
l'adquisició d'electrodomèstics de classe "A". (BOPIB núm.
106 de 21 d'octubre del 2005).
La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia té previst
augmentar la quantitat econòmica en futures convocatòries
públiques que anunciarà periòdicament per a la presentació de
solAlicituds de subvenció. Aquesta és una de les mesures per
fomentar l'estalvi energètic dels particulars i incidir en
comportaments de consum, amb l'objectiu que la societat
assumeixi com a habitual i necessària l'adquisició d'aparells
domèstics eficients i que utilitzi més racionalment l'energia.
Palma, 31 de gener del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7439/05 presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, relativa a subvencions per als sectors
comercial, industrial i de serveis. (BOPIB núm. 106 de 21
d'octubre del 2005).
La convocatòria mitjançant la qual es convoquen ajudes per
a la modernització del comerç i l'adaptació a criteris de
competitivitat i qualitat, publicada en el BOIB núm. 177, de 15
de setembre de 2005, es realitza a conseqüència d'un romanent
de la partida pressupostària dirigida a finançar inversions de la
petita i mitjana empresa dels serveis i del comerç, per
l'anulAlació de reserves de quantitats dirigides al mateix tipus
d'inversions aprovades per la convocatòria publicada en el
BOIB, de 8 de febrer de 2005 i que no s'han realitzat en part o
en la seva totalitat, per tant, es tracta d'una convocatòria
extraordinària.
La brevetat del termini per presentar solAlicituds es
produeix, precisament, per la data de la publicació de la
convocatòria. Tenint en compte que la justificació de les
inversions s'han de realitzar, essencialment, abans del 15 de
novembre de 2005, és molt just el temps que resta per realitzar
la inversió.
Palma, 31 de gener del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7444/05 presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a desfilada de

moda Adlib a la Xina. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del
2005).
El passat mes d'octubre de 2005, la conselleria va realitzar
una desfilada de moda a la ciutat xinesa de Xangai. En aquesta
desfilada hi varen participar nombrosos dissenyadors de les
Illes Balears i no només de la moda Adlib. L'elecció de Xina
per realitzar aquesta desfilada es va fer seguint les
recomanacions de diferents institucions, com el Ministeri
d'Indústria que considera Xina com un mercat preferent.
Palma, 27 de gener del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7445/05 presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a capacitat
productiva de les empreses de les Illes Balears. (BOPIB núm.
106 de 21 d'octubre del 2005).
En una economia de mercat, les empreses poden adaptar
ràpidament les seves estructures per fer front a qualsevol
augment de les demanda. Així ho demostra, per exemple,
l'expansió dels últims anys de les més prestigioses marques de
calçat de les Illes Balears a Xina i les seves xifres d'exportació
al país asiàtic, que entre el gener i l'octubre de l'any 2005 varen
ser de 551.000 euros.
Palma, 27 de gener del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7446/05 presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a línia de
subvencions per a la internacionalització de les empreses.
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
En la Resolució del conseller de Comerç, Indústria i
Energia, de 22 de desembre de 2005, publicada en el BOIB
núm. 194, es regula la línia de subvencions destinada a la
internacionalització de les empreses de les Illes Balears.
Palma, 31 de gener del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació
Y)
A la pregunta RGE núm. 7457/05, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Hipoteca Jove.
(BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).
En relació a la pregunta esmentada, hem de precisar que la
dada de l'anunciant de la pregunta, el 65% dels joves no pot
accedir a la hipoteca jove és erroni, ja que calculam que més de
80.556 joves de les Illes poden accedir a la hipoteca jove,
d'acord amb les dades facilitades per l'INSS. El Govern
considera que és una xifra molt alta, xifra que es veu
augmentada si es té en compte que a les parelles que
adquireixen el seu primer habitatge, únicament a un d'ells se li
requereix els condicionants de treball estable, per la qual cosa
la hipoteca jove està facilitant l'accés a l'habitatge a un nombre
altíssim de joves de les Illes Balears.
Palma, 1 de desembre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 7641/05, presentada per l'Hble.
Diputada Sra. Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions de la Conselleria de Medi Ambient protecció
cultius aus. (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).
En relació a aquest tema, cal informar que l'any 2003 es va
encarregar l'informe "Estudio de la incidencia del ataque de
pájaros sobre la producción en cultivos frutales y de viña en
la isla de Mallorca", a l'enginyer agrícola Miquel Capllonch,
per un import de 2.000 euros. La conclusió del qual apunta la
insostenibilitat del conreu del vi de taula sense control de
l'avifauna agrícola, en especia gorrions i mètleres, que l'afecten.
L'any 2004 es va encarregar a l'empresa Eco-Consulta, entre
19 de juliol i 20 d'agost un projecte experimental de captura i
desplaçament d'aus a conreus de rem de taula, durant el qual es
va suspendre el control cruent per part dels agricultors. El cost
va ser de 12.002 euros i es desplaçaren 2.065 aus. Igualment es
va colAlaborar amb l'empresa agrícola propietària de les
explotacions amb el finançament parcial de mètodes
experimentals alternatius (allunyadors visuals, cobertura d'una
parcelAla amb malla plàstica, etcètera), amb una quantia de
2.599 euros. Els resultats d'aquests darrers assajos no han
resultat satisfactoris en relació efectivitat/preu.
L'any 2005 l'actuació de desplaçament d'aus ha estat inclosa
en un contracte més ampli, amb el Grup Balear d'Ornitologia i
Defensa de la Naturalesa (GOB), que inclou igualment
l'anellatge d'aus silvestres amb caràcter general i altres
actuacions. L'import total del projecte és de 29.950. En el marc
del projecte s'han capturat, anellat i desplaçat 1.682 aus (que en
conseqüència no han estat afectades pel control dels
agricultors) entre els dies 24 de juliol a 27 d'agost en
explotacions de vinya.
Palma, 12 de desembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.
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Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7649/05 presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a hàbits
saludables d'alimentació i pràctica de l'exercici físic (I).
(BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).
Inicialment per fomentar hàbits saludables d'alimentació i
pràctica d'exercici físic entre la població de les Illes Balears al
llarg de l'any 2005, s'han realitzat campanyes d'informació a
través de ràdio, opis, premsa, tríptics i calendaris.
Per altra banda, preparam altres tipus d'actuacions que es
desenvoluparan al llarg del 2006.
Palma, 2 de febrer del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7738/05 presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascón i Mir, relativa a tipus de gestió a l'Hospital
d'Inca. (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).
S'estan valorant els possibles tipus de gestió, sense que a
data d'avui es tengui una solució definitiva.
Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7739/05 presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascón i Mir, relativa a RNM a Menorca. (BOPIB
núm. 109 de 4 de novembre del 2005).
El nou Hospital General de Menorca comptarà dins la seva
cartera de serveis amb un equipament d'un aparell de RNM,
que romandrà a disposició dels metges adscrits al Servei de
Radiologia. Mentrestant, es mantendrà el conveni amb el
Centre de Medicina Avançada, per tal de donar resposta a les
necessitats dels usuaris de Menorca.
Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7740/05 presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascón i Mir, relativa a cirurgia cardíaca derivada a
una clínica privada. (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del
2005).
La demanda actual assistencial susceptible d'acabar sent
tractada per cirurgia cardíaca és una demanda d'alta
complexitat, de gran impacte social i d'especial sensibilitat pel
que fa al temps de resolució; és per això i amb l'objectiu de
preveure possibles imprevistos i sempre amb la finalitat darrera
de garantir aquesta assistència sanitària al pacient balear, que
es decideix tenir-la coberta, tan a través de la sanitat pública
com amb la privada.
Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7798/05 presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Gascón i Mir, relativa a privatització del servei
d'hemodinàmica. (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del
2005).
La Conselleria de Salut i Consum no ha "privatitzat" el
servei d'hemodinàmica, sinó que el Servei de Salut, en el seu
afany de disminuir en la mesura del que sigui possible els
trasllats i desplaçament de pacients i els seus familiars a
Mallorca, ha contractat la qualitat de l'activitat sanitària que es
desenvolpa en aquesta unitat. Els pacients poden triar l'opció de
realitzar-se la prova a Eivissa o traslladar-se a Mallorca.
Palma, 27 de gener del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7798/05 presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a enquesta
realitzada per l'Asociación Familiar de Baleares (III). (BOPIB
núm. 110 d'11 de novembre del 2005).

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

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7799/05 presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Bosch i Mesquida, relativa a enquesta realitzada per
l'Asociación Familiar de Baleares (II). (BOPIB núm. 110 d'11
de novembre del 2005).
L'enquesta sobre "problemes escolars de l'adolescència a les
Illes Balears" serveix, al igual que a la resta d'institucions
implicades en el benestar del jove, a la societat en general i a
vostès mateixos, per tenir una orientació més dels temes tractats
i com una font d'informació més per tal de nosaltres treballant
en la temàtica tractada.
Palma, 25 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7800/05 presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a enquesta
realitzada per l'Asociación Familiar de Baleares (V). (BOPIB
núm. 110 d'11 de novembre del 2005).
Tenint coneixement que el Sr. José Ignacio Pérez Argüelles,
president de l'Asociación Familiar de Balears, quan va
presentar dia 25 d'octubre de 2005 als distints mitjans de
comunicació els resultats de l'estudi realitat per l'associació que
presideix i finançat per la Fundació Sa Nostra, Caixa de
Balears, declarà que: "és necessari crear un Institut Balear de
Prevenció Escolar de Comportaments de Risc", fent alAlusió a
l'elevat consum de drogues (Diari de Balears, dimarts 25
d'octubre de 2005), no tenia constància oficial que l'Asociación
Familiar de Balears hagués solAlicitat la creació d'aquest
institut.
Palma, 25 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Hem de deixar constància que el president de l'Asociación
Familiar de Baleares, Sr. José Ignacio Pérez Argüelles va fer
entrega a cada un dels distints mitjans de comunicació de
Balears una còpia en PDF de l'Estudi sobre l'adolescència a
Balears i també que l'informe que l'Asociación Familiar de
Baleares (AFA) ha presentat a la Conselleria d'Educació i
Cultura és el mateix que obtindran vostès a partir de la pregunta
parlamentària núm. 7813/05 (del mateix grup parlamentari i de
la mateixa autora i allà on es solAliciten:"còpia de l'informe dels
resultats de l'enquesta sobre problemes escolars de
l'adolescència a les Illes Balears, realitzat per l'Asociación
Familiar de Baleares (AFA), amb la colAlaboració de la
Conselleria d'Educació").

AI)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7801/05 presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a enquesta
realitzada per l'Asociación Familiar de Baleares (I). (BOPIB
núm. 110 d'11 de novembre del 2005).
No.
Palma, 25 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 7911/05, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, relativa a actuacions de
l'IBISEC a les Pitiüses. (BOPIB núm. 110 d'11 de novembre
del 2005).
Les principals inversions previstes inicialment per a l'any
2006 són:
Centre Actuació.
CP l'Urgell. Ampliació aules d'infantil.
CP Vara de Rei. Ampliació i reforma de les cases annexes.
IES Sant Antoni de Portmany. Nou centre 16+6.
Per altra banda i paralAlelament a aquestes obres de certa
envergadura, es realitzaran actuacions necessàries per millorar
les instalAlacions i infraestructures dels centres educatius
existents, obres "menors" o de manteniment i conservació,
supressió de barreres arquitectòniques, revisions d'instalAlacions
elèctriques, petites reformes de fusteria, banys, etcètera.
Palma, 26 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 7912/05, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, relativa a actuacions de
l'IBISEC a les Pitiüses. (BOPIB núm. 110 d'11 de novembre
del 2005).
A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 7945/05, presentada per l'Hble.
Diputada Sra. Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
temporada de ballet a Mallorca. (BOPIB núm. 110 d'11 de
novembre del 2005).
La Conselleria d'Educació i Cultura, dins la convocatòria de
subvencions de l'any 2005, ha concedit a Alinmu, SA, per a
l'organització de la X Temporada de ballet de Mallorca, la
quantitat de quaranta-cinc mil euros (45.000 euros).
Palma, 26 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 7969/05, presentada per l'Hble.
Diputada Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a II Pla
integral d'atenció a persones immigrades (III). (BOPIB núm.
110 d'11 de novembre del 2005).
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El II Pla integral d'atenció a les persones immigrades de les
Illes Balears, dins l'objectiu 5.1.2., contempla afavorir millores
a les zones de concentració de població immigrada per tal
d'evitar la "guetització", mitjançant el foment d'inversions en
les infraestructures dels barris en procés de deteriorament i amb
inversions de caràcter integral dins els barris en què es detectin
problemes d'interculturalitat.
Els canvis en l'estructura de població a Balears ha suposat
un augment considerable respecte el conjunt de l'Estat, així
l'increment de població entre els anys 2000 i 2004 a les Illes
Balears va ser del 12,9%, per damunt de l'Estat (6%) i el
percentatge d'estrangers respecte al total de la població va
créixer a la província des del 6% l'any 2000 fins al 14% l'any
2004, sent aquests valors molt superiors a la mitjana nacional,
amb un 2% i un 7%, respectivament.
Atès això, la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports té previst dur a terme les actuacions de rehabilitació
contemplades en el capítol I del títol VI del Decret 90/2005, de
29 de juliol (BOIB 117, de 6 d'agost de 2005). A l'empara de
l'esmentat decret, el Govern balear, prèvia petició de
l'ajuntament afectat, podrà declarar les zones o barris urbans
degradats o en un procés de degradació i nuclis històrics, Àrees
de Rehabilitació Integral (ARI).
La declaració d'ARI possibilita la concessió de subvenció
a les iniciatives privades de rehabilitació d'habitatges, com
també la millora dels serveis d'informació i assessorament
tècnic i administratiu dels particulars interessats en la
rehabilitació d'habitatges i l'articulació de les ajudes als
ajuntaments per a la remodelació urbana.
ARI finalitzats:
Nucli antic Mercadal.
Galatzó (Santa Ponça).
ARI en tràmit:
Nucli antic de Ferreries.
Nucli urbà d'Algaida, Randa i Pina.
Polígon de Llevant, La Soledat.
Sa Penya, Dalt Vila i Marina.
Casc antic d'Es Migjorn Gran.
Centre històric de Muro.
Nucli antic de Sineu (finalitzarà l'any 2007).
Així mateix, el Govern de les Illes Balears, a través del
Consorci Palma Habitatge, té previst dur a terme la
rehabilitació del barri del Camp Rodó de Palma, a més d'altres
mesures que el Govern balear realitzarà.
Palma, 30 de gener de 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.
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Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 8318/05, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Hipoteca Jove
(I). (BOPIB núm. 111 de 18 de novembre del 2005).
En contestació a la pregunta esmentada, us comunic que, a
data d'avui s'han formalitzat 1.084 solAlicituds d'hipoteca jove,
totes amb la conformitat del Govern de les Illes Balears.
Tot seguit es detallen els municipis i els imports mínims i
màxims de les hipoteques:
Població

-180.000i

des de
180.000
fins a
24.000i

+ de
24.000i

425

251

82

758

20
19
2
18
21

8
8
5
12
11

1
1
0
7
3

29
28
7
37
35

11
4
10
3
26
8
32
15
18
181

3
1
3
2
15
3
17
6
5
126

1
0
2
0
5
1
12
1
3
37

15
5
15
5
46
12
61
22
26
344

2
7
11
3
14

4
4
7
4
7

4
0
0
1
3

10
11
18
8
24

-180.000i

des de
180.000
fins a
24.000i

+ de
24.000i

Total
solAlicituds

Total
Eivissa i
Formentera

124

51

35

210

Sant Josep
Santa Eulàlia
Eivissa
Sant Antoni
Sant Joan
Formentera

10
12
43
51
3
5

3
11
25
12
0
0

1
11
17
6
0
0

14
34
85
69
3
5

Total
Mallorca
Alcúdia
Andratx
Binissalem
Calvià
Campos
Santa
Margalida
Capdepera
Consell
Felanitx
Inca
Lloseta
Llucmajor
Manacor
Marratxí
Palma
Port de
Pollença
Sa Coma
Sa Pobla
Santa Maria
D'altres

Població

Població

-180.000i

des de
180.000
fins a
24.000i

+ de
24.000i

Total
solAlicituds

Total
Menorca

75

38

3

116

Alaior
Ciutadella
Es Castell
Es Mercadal
Ferreries
Maó
Sant Climent
Sant Lluís

6
17
16
7
6
19
2
2

0
7
12
3
2
12
0
2

0
1
2
0
0
0
0
0

6
24
28
10
8
29
2
4

Total
solAlicituds

Palma, 18 de gener del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 8330/05, presentada per l'Hble.
Diputada Sra. Carme Garcia i Querol, relativa a Associació
Familiar de les Illes Balears. (BOPIB núm. 111 de 18 de
novembre del 2005).
Us comunic que consultada la base de dades de creditors
del sistema d'informació comptable de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, no hi consta com a perceptor "l'Associació
Familiar de les Illes Balears".
Palma, 12 de gener del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta RGE núm. 8448/05, presentada per l'Hble.
Diputada Sra. Margalida Rosselló i Pons, relativa a places de
batxillerat en centres concertats. (BOPIB núm. 112 de 25 de
novembre del 2005).
Codi
centre
7001319
7001344
7001526
7004230
7004333
7004278
7003857
7003511
7003298
7006500
7003717
7002920
7006767

Nom centre

Nuestra Senyora de la Consolació
Sa Real
Beat Ramon Llull
Centro Internacional de
La Salle
Madre Alberta
Nuestra Señora de Montesión
Pius XII
San Francisco
Sant Josep Obrer
Sant Pere
Santa Maria
Aula Balear

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

Oferta places
batxillerat
140
140
210
210
245
210
245
140
140
665
350
140
140
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 8449/05, presentada per l'Hble.
Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan, relativa a places de
batxillerat en els centres públics. (BOPIB núm. 112 de 25 del
novembre de 2005).
A causa de l'extensió de la resposta, queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8467/05 presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, relativa a adjudicació
de places de Formació Professional. (BOPIB núm. 112 de 25
de novembre del 2005).

Ordre de Publicació
B)
Inclusió en l'ordre del dia de la propera sessió plenària del
compliment de la Moció RGE núm. 6061/04.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2006, atès l'escrit RGE núm. 1091/06,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, conformement amb
l'establert per l'article 154.3 del Reglament de la Cambra,
acordà d'incloure a l'ordre del dia de la propera sessió plenària
el compliment de la moció de referència, relativa a pla de
viabilitat del sector lleter, aprovada pel Ple de la cambra en
sessió de dia 19 d'octubre del 2004. (BOPIB núm. 60, de 29
d'octubre del 2004).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Rebuda la denúncia per part de 9 professors de cuina i
pastisseria de què hi havia alguns professors nomenats que no
tenien la titulació adient per impartir l'especialitat, s'han duit a
terme les següents actuacions fins a la data:
1. Revisió de les documentacions, es varen detectar dues
persones contractades que el seu títol no era adient.
Jordi Cabrer Flaquer, IES Juníper Serra de Palma.
Catalina Maria Fiol Llabrés, IES S'Arenal.
2. Requeriment dels títols adients als dos afectats, cap d'ells
el va presentar.
3. Comunicació amb avís de rebuda a tots els denunciants
de les accions que es duien a terme.
4. Dia 4 de gener es va rebre per part dels denunciants la
darrera comunicació d'avís de rebuda.
5. A hores d'ara, estam pendents de l'informe jurídic per
prendre mesures oportunes.
Palma, 25 de gener del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc Fiol i Amengual.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Renúncia al càrrec de membre i de president de la
Comissió d'Economia.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1021/06, presentat per l'Hble. Diputat Sr. Josep Miquel Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
formalitza la seva renúncia al càrrec de membre i de president
de la Comissió d'Economia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple RGE núm. 1016/06.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1027/06, presentat per l'Hble. Diputat Sr. Antoni Josep Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, i acceptà la retirada
de la pregunta de referència, relativa a augment de les
dotacions per a l'ensenyament públic, publicada en el BOPIB
núm. 122, de 17 de febrer d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer del 2006.

Ordre de Publicació
B)
Substitució a la Comissió d'Economia.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2006, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1022/06, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual es comunica que l'Hble. Diputat Sr. Josep
Miquel Mayans i Serra serà substituït a la Comissió
d'Economia per l'Hble. Diputat Sr. Antoni Marí i Tur.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
C)
Reelecció com a Síndic Major del Sr. Pere Antoni Mas i
Cladera.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2006, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1077/06, presentat per la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, mitjançant el qual es comunica la reelecció com
a síndic major del Sr. Pere Antoni Mas i Cladera, a la sessió
extraordinària del Consell de la Sindicatura de dia 13 de febrer
proppassat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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