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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de febrer del 2006, s'aprovà la Llei de voluntats
anticipades.

Palma, a 7 de març del 2006
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
LLEI DE VOLUNTATS ANTICIPADES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El títol I de la Constitució Espanyola, dedicat als drets i als
deures fonamentals, a l’article 10 estableix -entre d’altres- la
dignitat de la persona com a fonament de l’ordre públic i de la
pau social. I entre els principis rectors de la política social
(capítol III), a l’article 43, reconeix el dret a la protecció de la
salut.

L’article 10, apartats 14 i 23, de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears atribueix a la comunitat autònoma la
competència exclusiva en matèria de sanitat i de conservació,
modificació i desenvolupament del dret civil de la comunitat
autònoma, respectivament. En virtut d’aquesta competència
s’aprovà la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes
Balears. La secció 7a del capítol III del títol I -relatiu als drets
i als deures dels ciutadans en l’àmbit sanitari- està dedicada al
dret a manifestar les voluntats anticipadament, i el seu article
18 regula de manera genèrica les voluntats anticipades.

En base al respecte i a la promoció de l’autonomia de les
persones, com a valor en el qual s’ha de fonamentar el
desenvolupament de les voluntats anticipades, amb aquesta llei
es pretén regular -ara sí de manera detallada- l’exercici
d’aquest dret a manifestar quina és la voluntat de la persona
quan es troba en una situació en què està impossibilitada de
manifestar-la. Precisament per tot això s’ha de destacar que
l’eficàcia del document que conté la declaració de voluntat vital
anticipada queda condicionada que, arribat el moment,
l’atorgant no pugui expressar la seva voluntat; ja que, si pot
fer-ho, la seva voluntat manifesta prevaldrà sobre les
instruccions prèvies que pugui contenir el document.

El Conveni per a la protecció dels drets humans i la dignitat
de l’ésser humà respecte de les aplicacions de la biologia i la
medicina -subscrit a Oviedo el 4 d’abril del 1997 i que entrà en
vigor l’1 de gener del 2000- estableix expressament la
possibilitat que qualsevol persona expressi els seus desigs amb
anterioritat a una intervenció mèdica en el cas que, arribat el
moment, no estigui en situació d’expressar la seva voluntat.
Aquesta declaració de voluntat vital anticipada es configura
com un instrument ampli en el qual es poden contenir tant les
instruccions expresses que el pacient determini per a una

situació en què estigui privat de la seva capacitat de decidir (la
qual cosa s’anomena testament vital), com altres possibilitats,
com ara les seves opcions personals davant determinades
situacions vitals (anomenada comunament història de valors),
la designació d’altres persones que duguin a terme la seva
voluntat i també la seva decisió expressa respecte d’altres
matèries com la donació d’òrgans en el cas de defunció.

Indiscutiblement, es consideraran no donades les
instruccions contràries a l’ordenament jurídic. En aquest sentit,
interessa destacar que la norma no empara de cap manera
l’eutanàsia activa i directa. La Conselleria de Salut i Consum
ha de regular el procediment per garantir que es compleixin les
instruccions donades i, a més, ha d’habilitar els recursos
suficients quan algun facultatiu declari la seva objecció de
consciència.

És important destacar que, per exercir el dret a formalitzar
una declaració de voluntat vital anticipada, aquesta llei
possibilita aquest exercici a qualsevol persona major d’edat
amb plena capacitat d’obrar, ja que s’entén que la voluntat
manifestada té tal transcendència que excedeix el camp
patrimonial. Per això, no es considera oportú donar als menors
d’edat emancipats la possibilitat de fer aquesta classe de
declaracions -de la mateixa manera que, encara que estiguin
assimilats als majors d’edat pel que fa a la capacitat
patrimonial, estan privats de la possibilitat d’exercir el dret de
sufragi, actiu o passiu.

La formalització del document amb què es plasma aquella
voluntat o aquelles instruccions prèvies s’ha de fer davant un
notari, davant la persona encarregada del Registre de voluntats
anticipades o davant tres testimonis. En aquest darrer supòsit,
s’exigeix només que siguin majors d’edat, que tenguin plena
capacitat d’obrar i que coneguin la persona atorgant, però no
s’estableixen prohibicions a determinades persones per raó de
parentiu o de vincle matrimonial, ja que s’entén que a causa de
la naturalesa de la declaració de voluntat segurament es faria
davant les persones amb les quals es té un vincle afectiu major
-que és una condició que es pot presumir habitualment dels
parents i dels propparents.

Els destinataris de la voluntat manifestada són els centres
mèdics i els professionals sanitaris que han d’atendre la persona
atorgant en el moment en què hagin de prescriure o efectuar els
actes recollits en aquestes instruccions, altres persones que s’hi
puguin veure afectades per raó de la seva professió i els que la
persona atorgant ha designat com a representants als documents
de voluntats anticipades.

L’article 7 de la llei regula la possible modificació,
substitució o revocació del document atorgat, actes per als
quals s’exigeixen els mateixos requisits de capacitat que per al
seu atorgament.

La norma estableix l’obligatorietat de la inscripció en el
Registre de voluntats anticipades de les Illes Balears, que es
crea a tal efecte. Amb aquesta fórmula s’ha perseguit garantir
l’efectivitat d’aquesta declaració fent-la accessible als
responsables de l’atenció sanitària, que en podrien prescindir
si no coneguessin que s’ha efectuat tal declaració.
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En aquest registre -que ha de funcionar d’acord amb els
principis de confidencialitat i de connexió amb el Registre
nacional d’instruccions prèvies, creat per l’article 11.5 de la
Llei 41/2002, de 14 de novembre, i amb el de donants
d’òrgans- s’han d’inscriure els documents d’atorgament,
modificació, substitució i aquells pels quals es deixa sense
efecte el document de voluntats anticipades. Per la seva funció,
és necessari establir els mecanismes que permetin consultar
aquest registre a tot el personal sanitari responsable de l’atenció
sanitària de qualsevol persona que es trobi en una situació que
li impedeixi prendre decisions per ella mateixa en qualsevol
moment.

Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, aquesta llei
estableix un sistema d’accés i de comunicació d’aquests
documents, de manera que la seva existència es pugui detectar
amb facilitat i eficàcia. 

En la disposició derogatòria única es deroga l’article 18 de
la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, que
regulava de manera escarida la declaració de voluntats
anticipades.

Per últim, en la disposició final segona es preveu ampliar el
termini general de vacatio legis: atesa la necessitat que la
Conselleria de Salut i Consum organitzi i posi en funcionament
el Registre de voluntats anticipades i pugui fer la campanya de
divulgació de la figura, s’entén convenient establir un període
de tres mesos des de la publicació de la norma fins al
començament de la seva vigència.

Article 1
Concepte de voluntats anticipades

A efectes d’aquesta llei, les voluntats anticipades
consisteixen en una declaració de voluntat unilateral emesa
lliurement per una persona major d'edat i amb capacitat d'obrar
plena, mitjançant la qual s’indica l'abast de les actuacions
mèdiques o d'altres que siguin procedents, previstes per aquesta
llei, només en els casos en què concorrin circumstàncies que no
li permetin expressar la seva voluntat.

Article 2
Contingut

Les voluntats anticipades podran contenir:

a) La manifestació  dels seus objectius vitals i els seus
valors personals.

b) Les indicacions sobre com tenir cura de la seva salut
donant instruccions sobre tractaments terapèutics que es volen
rebre o evitar, inclosos els de caràcter experimental.

c) Les instruccions  per tal que, en un supòsit de situació
crítica i irreversible respecte de la vida, s'eviti el patiment amb
mesures terapèutiques adequades, encara que aquestes duguin
implícit l’escurçament del procés vital, i que no es perllongui
la vida artificialment ni s'endarrereixi el procés natural de la
mort mitjançant tractaments desproporcionats.

d) La decisió sobre el destí dels seus òrgans després de la
defunció per a fins terapèutics i d'investigació. En aquest

supòsit, no es requereix autorització de cap classe per a
l'extracció i la utilització dels òrgans donats.

e) La designació de la persona o de les persones que
representin l’atorgant en els termes d'aquesta llei.

f) La decisió sobre la incineració, la inhumació o altre
destí del cos després de la defunció.

Article 3
Requisits 

1. Les voluntats anticipades hauran de constar per escrit.

2. El document de voluntats anticipades ha de portar el nom i
els llinatges, el número del DNI o d’un document d’identitat
equivalent i la signatura de l’atorgant, així com el lloc i la data
de l’atorgament. Aquest document es pot formalitzar:

a) Davant notari.

b) Davant la persona encarregada del Registre de voluntats
anticipades.

c) Davant tres testimonis.

Els testimonis a què es refereix el paràgraf anterior han de
ser majors d’edat amb capacitat d’obrar plena i han de conèixer
l’atorgant.

3. Si l’atorgant designa un o més representants, hauran de
constar, així mateix, al document el nom, els llinatges, el
número del DNI o d’un document d’identitat equivalent i la
signatura de la persona o de les persones designades, amb
l’acceptació expressa de ser-ho. Al igual que els testimonis, el
representant o els representants designats hauran de ser majors
d’edat i amb plena capacitat d’obrar.

4. Aquest document s’ha d’inscriure en el Registre de voluntats
anticipades i, en el seu cas, en el Registre de donants d’òrgans.
La inscripció s’ha d’efectuar a petició de l’atorgant, d’un dels
testimonis, amb el seu consentiment, que es presumeix excepte
en cas d’indicació contrària, o del notari, en cas d’haver-se
atorgat el document notarialment. En qualsevol dels casos, la
inscripció s’ha de solAlicitar en la forma, els terminis i els
requisits que s’estableixin reglamentàriament.

Article 4
Destinataris 

Són destinataris de les voluntats anticipades els hospitals,
les clíniques, els centres de salut, els dispensaris, els metges o
altres persones o organismes als quals correspongui complir la
voluntat anticipada que es manifesta.

Article 5
Representants 

L’atorgant pot designar un o diversos representants
simultanis o successius perquè siguin els interlocutors vàlids a
l'hora de dur a terme la voluntat continguda en el document.
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La representació atorgada a favor del cònjuge o de la
parella estable o de fet queda sense efecte per la interposició
d’una demanda de nulAlitat, de separació matrimonial o de
divorci, o pel cessament de la convivència, a no ser que el
declarant manifesti expressament que la representació continua
vigent.

Article 6
Compliment de les instruccions

La Conselleria de Salut i Consum ha de regular
reglamentàriament el procediment adequat perquè es garanteixi
el compliment de les instruccions donades per l’atorgant. En
aquest sentit, en el cas que contra el compliment de les
instruccions es manifestés l'objecció de consciència de qualque
facultatiu, aquest ha de comunicar-ho a l’interessat o al seu
representant i a la conselleria que ha de garantir els
professionals sanitaris i els recursos suficients per atendre la
voluntat manifestada.

Es tindran per no posades les instruccions contràries a
l’ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica o les que no es
corresponguin exactament amb el supòsit de fet que la persona
ha previst a l’hora d’emetre-les. En aquests casos,
l’incompliment de les instruccions s’ha de motivar i s’ha
d’anotar en la història clínica del pacient.

Article 7
Canvis 

Les voluntats anticipades es poden modificar, substituir o
deixar sense efecte en qualsevol moment, sempre que l'atorgant
conservi la seva capacitat, en els termes de l’article 3.

Article 8
Registre de voluntats anticipades

1. Es crea el Registre de voluntats anticipades, dependent de la
Conselleria de Salut i Consum, que funciona d’acord amb els
principis de confidencialitat i de connexió amb el Registre
nacional d’intencions prèvies i amb els de donants d’òrgans. 

2. Els establiments sanitaris han de poder accedir al Registre de
voluntats anticipades en qualsevol moment, i la Conselleria de
Salut i Consum n’ha d’organitzar el funcionament de
conformitat amb aquesta exigència de connexió permanent.
 
Disposició derogatòria

Per la present llei es deroga l’article 18 de la Llei 5/2003,
de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, i qualsevol altra
norma que contravengui l’exposat en aquesta llei. 

Disposició final primera

S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta llei.

Disposició final segona

Aquesta llei entrarà en vigor als tres mesos d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 21 de febrer del 2006.

El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de febrer del 2006, s'aprovà la Llei de reforma de la
Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears.

Palma, a 7 de març del 2006
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

B)
PROJECTE DE LLEI DE REFORMA DE LA LLEI

12/1998 DE PATRIMONI HISTÒRIC DE LES ILLES
BALEARS

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La disposició transitòria tercera de la Llei 12/1998, de 21
de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, va
atorgar als ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, un termini de dos anys, comptadors des de la seva
entrada en vigor, per modificar els seus instruments de
planejament general amb la finalitat d’incloure-hi, un catàleg de
protecció del seu respectiu patrimoni històric.

Com a conseqüència del que podem considerar, si s’atén a
la, fins a cert punt, complexitat dels procediments de
modificació dels instruments de planejament urbanístic, el
termini atorgat a l’esmentada disposició transitòria tercera, va
esdevenir de tot punt insuficient per dur a terme  les
esmentades modificacions, per la qual cosa, la Llei 11/2002, de
23 de desembre (BOIB 156/02, de 28 de desembre), de
mesures tributàries i administratives, en el punt 2 de la seva
disposició derogatòria, va derogar expressament la disposició
transitòria tercera de la Llei 12/1998, de 21 de desembre,
mentre que, mitjançant la seva disposició addicional segona
s’establia de bell nou, un nou termini de dos anys, comptadors
des de l’entrada en vigor de la pròpia llei 11/2002, de 23 de
desembre, es a dir des del dia 1 de gener de 2003, amb
l’objecte que els ajuntaments de les Illes Balears modifiquessin
els seus instruments de planejament en l’esmentat sentit.

Així mateix, i davant els entrebancs que l’aprovació dels
esmentats instruments d’ordenació plantejaven, la Llei 1/2005,
de 3 de març, de reforma de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, va atorgar
un nou termini per la seva aprovació, termini el qual s’exhauria
el dia 1 de gener de 2006.

Malgrat aquest nou termini, avui per avui, un nombre
important d’ajuntaments no ha pogut completar el procés de
modificació d’instruments urbanístics abans esmentat, la qual
cosa aconsella, davant dels perjudicis que, tan pel necessari
desenvolupament dels municipis afectats, com per l’acurada
protecció del patrimoni històric del que en són posseïdors, es
poden produir, s’atorgui un nou termini amb l’objecte que els
ajuntaments afectats puguin completar ordinàriament, el procés
de modificació dels seus instruments de planejament general,
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amb la inclusió dels respectius catàlegs municipals de
patrimoni històric.

Article 1 

Es modifica la disposició transitòria tercera  en el text de la
Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les
Illes Balears, amb el següent text:

“Disposició transitòria tercera 
Redacció dels catàlegs municipals

1. Els ajuntaments de les Illes Balears que no disposin de
Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric aprovat
definitivament, disposaran fins el dia 1 de gener de 2008 per
modificar els seus instruments de planejament general, amb la
finalitat d’incloure-hi el Catàleg de Protecció del Patrimoni
Històric.

2. En cas d’incomplir-se aquest termini, la formació del
Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric haurà de
tramitar-se conjuntament amb la primera modificació o revisió
de l’instrument de plantejament general que es redacti.”

Disposició derogatòria única

Resten derogades totes les disposicions d’igual o inferior
rang que s’oposin o contradiguin al que disposa aquesta llei

Disposició final

Aquesta llei vigirà des de l’endemà de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 2 de març del 2006.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer del 2006, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 3513/04, relativa a
modificació del sistema d'ajudes al transport aeri i marítim per
als residents de les Illes Balears, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a fer els estudis que siguin necessaris per avaluar la possibilitat
o la conveniència de modificar el sistema d'ajudes al transport
aeri i marítim per als residents de les Illes Balears, apostant per
aplicar un sistema basat en quantitats fixes a partir de

l'establiment de preus oficials, en lloc de percentatges sobre la
tarifa".

A la seu del Parlament, 17 de febrer del 2006.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5362/05,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
model econòmic.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
i Mas.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Lluís Àngel
Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sr. Joan Boned i Roig, del Grup
Parlamentari Socialista i l'Hble. Sr. Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Pere
Sampol i Mas i Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 28 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 14

de febrer del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5466/05,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
sociosanitària.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Presidència i Esports, Maria Rosa Puig i
Oliver.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, l'Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup
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Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Miquel
Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Aina
Salom i Soler i Maria Rosa Puig i Oliver.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 28 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 21

de febrer del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5607/05,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
política d'endeutament del Govern de les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol
i Mas.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Lluís Àngel
d'Ayreflor i Cardell.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista i l'Hble.
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Pere
Sampol i Mas i Lluís Àngel d'Ayreflor i Cardell.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6764/05,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intermodalitat en el
transport a les nostres illes.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Margarita Isabel Cabrer i González.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Margalida Rosselló Pons, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, L'hble. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr.
Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l' Hble. Sr. Joan Boned
i Roig i l'Hble. Sra. Margarita Isabel Cabrer i González.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 14

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 680/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a model de finançament de
les Illes Balears. (BOPIB 121 de 10 de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 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 14

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 717/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a participació a la segona edició
de la Fira Futur Jove. (BOPIB 121 de 10 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 28 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 14

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 718/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a previsions sobre elaboració i tramitació
d'una llei d'espectacles. (BOPIB 121 de 10 de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 720/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en relació amb el sector lacti.
(BOPIB 121 de 10 de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 721/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a índex de sinistralitat laboral
l'any 2005. (BOPIB 121 de 10 de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 722/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a índex d'evolució del mercat
laboral. (BOPIB 121 de 10 de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 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 14

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 723/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a procés expropiatori a Eivissa. (BOPIB 121
de 10 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 724/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a expedients incoats a dos instituts d'Eivissa.
(BOPIB 121 de 10 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 28 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 14

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 727/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a macroprojectes de carreteres a Eivissa.
(BOPIB 121 de 10 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 726/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a declaracions del Molt HBle.
Sr. President del Govern. (BOPIB 121 de 10 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 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 719/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions formatives de l'Escola
Balear de l'Administració Pública (EBAP). (BOPIB 121 de 10
de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 728/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a informe de la Comissió
de Medi Ambient sobre Son Espases. (BOPIB 121 de 10 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 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1009/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cria en captivitat de la milana.
(BOPIB 122 de 17 de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1010/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i Castillejo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsions de la Hipoteca Jove.
(BOPIB 122 de 17 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1014/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a concertació de places de
batxillerat. (BOPIB 122 de 17 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 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1018/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a centres
concertats. (BOPIB 122 de 17 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 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1015/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inversions en educació.
(BOPIB 122 de 17 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 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1007/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a delegada de la
Conselleria d'Educació a les Pitiüses. (BOPIB 122 de 17 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 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1028/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a terrenys en el Parc Bit.
(BOPIB 123 de 24 de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1008/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament del Pla
Oci 60. (BOPIB 122 de 17 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 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1011/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inundacions recents al Sàhara.
(BOPIB 122 de 17 de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1012/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució dels ingressos
pel turisme. (BOPIB 122 de 17 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 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

X)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1013/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni de colAlaboració entre
la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i l'Institut de
Crèdit Oficial. (BOPIB 122 de 17 de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Y)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1017/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a procés electoral de Sa
Nostra. (BOPIB 122 de 17 de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Z)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 123 de 24 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AA)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1328/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incidències que es poden donar el tranport
aeri entre les Illes. (BOPIB 123 de 24 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AB)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1330/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a agrorutes del bon gust.
(BOPIB 123 de 24 de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AC)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1333/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a eficiència energètica i contaminació
lumínica a l'illa de Formentera. (BOPIB 123 de 24 de febrer del
2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AD)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1317/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a execució d'obres a Eivissa. (BOPIB 123
de 24 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AE)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1318/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
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Socialista, relativa a renegociació dels projectes d'autovies a
executar a Eivissa. (BOPIB 123 de 24 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AF)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 123 de 24 de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AG)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1319/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a macroprojectes viaris a
Eivissa. (BOPIB 123 de 24 de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AH)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1331/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a centre de medicina respiratòria
avançada. (BOPIB 123 de 24 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 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AI)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1332/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes per inversions en matèria
d'instalAlacions d'energies renovables. (BOPIB 123 de 24 de
febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AJ)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 1329/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a centre d'investigacions
turístiques. (BOPIB 123 de 24 de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

AK)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer del 2006, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 123 de 24 de febrer del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer del 2006, rebutjà l'Esmena a la totalitat de devolució
RGE núm. 8370/05, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds al Projecte de llei RGE núm 6846/05, balear de caça
i pesca fluvial. (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 1034/06, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a model
econòmic. (BOPIB núm. 123 de 24 de febrer del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14

de febrer del 2006, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
4517/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió,
costos i ingressos de la targeta verda. (BOPIB núm. 89 de 3 de
juny del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació directa i lectura única per al Projecte de llei

RGE núm. 25/06.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de febrer del 2006, quedà aprovat per assentiment l'acord
sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment de
tramitació directa i lectura única al projecte de llei de
referència, de reforma de la Llei 12/1998, de patrimoni històric
de les Illes Balears, publicat al BOPIB núm. 117, de 16 de
gener d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Declaració institucional sobte la condemna dels fets pels

quals una delegació de diputats i periodistes de les Illes
Balears no varen poder sortir de Canàries cap a l'Aaiún.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer del 2006, es procedí a la lectura de la declaració
institucional de referència, el tenir literal de la qual és el
següent:

Declaració institucional 
sobre la condemna dels fets pels quals una delegació 

de diputats i periodistes de les Illes Balears 
no varen poder sortir de Canàries cap a l’Aaiún

Després de trenta anys el conflicte del Sàhara segueix essent
un dels últims casos de descolonització pendent de resoldre.
 

El poble saharià pateix, encara ara, l’amargor de l’ocupació
del seu territori, de la seva colonització i d’un llarg exili que
afecta una gran part de la seva població.
 

La major part del territori es troba ocupat pel Marroc, amb
més de 200.000 saharians refugiats, mentre molts altres milers
segueixen fent front a la repressió marroquí des de l’any 1975.
 

Aquest és un conflicte fruit d’una descolonització no
conclosa per l’actitud d’obstrucció  del govern del Marroc.
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En aquests darrers anys hem constatat  l’estancament del

procés de pau per al Sàhara Occidental, per a la
autodeterminació del poble saharià, mitjançant la realització
d’un referèndum.
 

Just per poder comprovar directament la situació en la que
viu aquest poble a les ciutats ocupades pel Marroc, i
concretament a Aaiun, capital del Sàhara Occidental, una
delegació de l’Intergrup Parlamentari  per la causa sahariana es
va desplaçar a Canàries amb la intenció de poder arribar a
l’Aaiun en qualitat d’observadors.
 

Aquesta etapa final del viatge no es va poder dur a terme
ja que a l’aeroport de Las Palmas de Gran Canària, no es va
permetre que la delegació del Parlament de les Illes Balears
pugés a l’avió que els havia de portar a l’Aaiun  alAllegant
ordres del departament d’immigració del Govern Marroquí.
 

Resulta molt greu que les autoritats marroquines, actuant en
territori espanyol, neguin l’embarcament a  una delegació de
polítics i periodistes  que en qualitat d’observadors pretenien
arribar a l’Aaiun per conèixer la realitat d’aquest territori.
 

Per tots aquests motius:
 

El Parlament de les Illes Balears amb solidaritat amb la
població sahariana reitera la seva exigència d’una solució justa
i duradora del conflicte del Sàhara Occidental, que passi pel
compliment de  les resolucions de Nacions Unides i per la
celebració d’un referèndum d’autodeterminació.
 

El Parlament de les Illes Balears condemna fermament la
repressió que pateix el poble saharià per part del govern
marroquí
 

El Parlament de les Illes Balears  condemna els fets pels
quals una delegació de diputats i periodistes de les Balears no
varen poder sortir  de Canàries cap a l’Aaiun
 

El Parlament de les Illes Balears posa en coneixement del
Ministeri d’Assumptes Exterior tots els fets succeïts a territori
espanyol per tal que en pugui prendre les mesures que siguin
oportunes.
 

El Parlament de les Illes Balears torna a fer una crida a
l’Estat del Marroc perquè es sumi a la política de defensa dels
drets humans i a la causa de la democràcia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de febrer
del 2006, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 10000/05, relativa a defensa de la llibertat
d'expressió enfront de les limitacions i els atacs patits pels
mitjans de comunicació, amb les esmenes RGE núm. 988/06 i
1004/06, del Grup Parlamentari Socialista, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu suport a
les anomenades llibertats de pensament -incloent-hi la llibertat
d'opinió i la llibertat d'expressió-, com a component essencial
i bàsic de l'estat democràtic i de dret.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol
pretensió d'establir limitacions polítiques a la llibertat d'opinió
i a la llibertat d'expressió, sempre que l'exercici d'aquestes
llibertats no representin una apologia del terrorisme o el
trencament del principi de legalitat.

3. El Parlament de les Illes Balears rebutja els atacs a la
llibertat d'opinió i d'expressió els quals són un dels pilars bàsics
en un estat democràtic i de dret, sense altra limitació que les de
caire constitucional".

A la seu del Parlament, 21 de febrer del 2006.
El secretari:
Fernando Rubio i Aguiló.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de febrer del 2006, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4/06,
relativa a adopció d'un sistema de prompta alerta de sismes
submarins (tsunamis), i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat perquè incorpori al Pla Nacional d'Emergències de Risc
Sísmic el fenomen dels tsunamis i, en colAlaboració amb les
administracions competents, adopti els sistemes de prompta
alerta de sismes submarins".
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A la seu del Parlament, 21 de febrer del 2006.
El secretari:
Antoni Marí i Tur.
La presidenta:
Assumpta Vinent i Barceló.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de febrer del 2006, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 362/06,
relativa a seguretat vial i responsabilitat de la indústria
automobilística, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que la Direcció General de Trànsit faci públiques les
estadístiques sobre la relació entre accidents mortals i marques
i models de vehicles.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat que prengui mesures per avançar en la instalAlació de
dispositius controladors de la velocitat en els automòbils de
sèrie.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a vetllar pel compliment efectiu de l'article de la Llei de
seguretat vial que prohibeix la publicitat de vehicles que incita
a la conducció temerària, a velocitat excessiva o en situacions
de risc".

A la seu del Parlament, 21 de febrer del 2006.
El secretari:
Antoni Marí i Tur.
La presidenta:
Assumpta Vinent i Barceló.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de febrer del 2006, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7425/05,
relativa a reserva marina de Llevant, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la Reserva Marina de Llevant,
consensuant la declaració amb els sectors que han impulsat
aquesta iniciativa".

A la seu del Parlament, 16 de febrer del 2006.
El secretari:
Andreu Prohens i Vicens.

El vicepresident:
Celestí Alomar i Mateu.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 16 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE
núm. 149/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a rutes cicloturístiques
(I). (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).

La contestà a la mateixa sessió pel representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 16 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE
núm. 150/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a rutes cicloturístiques
(II). (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).

La contestà a la mateixa sessió pel representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 16 de febrer del 2006, debaté la Pregunta RGE
núm. 151/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a rutes cicloturístiques
(III). (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).

La contestà a la mateixa sessió pel representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 16 de febrer del 2006, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 152/06 i 153/06, de l'Hble. Sra. Diputada
Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a viatge realitzat per responsables de Turisme a la
Xina (I i II). (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).

Les contestà a la mateixa sessió pel representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 16 de febrer del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 7970/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al II Pla integral d'atenció a les persones
immigrades, IV. (BOPIB núm. 110 d'11 de novembre del
2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 16 de febrer del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 7971/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al II Pla integral d'atenció a les persones
immigrades, V. (BOPIB núm. 110 d'11 de novembre del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 16 de febrer del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 7972/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al II Pla integral d'atenció a les persones
immigrades, VI. (BOPIB núm. 110 d'11 de novembre del
2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 16 de febrer del 2006, debaté la
Pregunta RGE núm. 7968/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al II Pla integral d'atenció a les persones
immigrades, II. (BOPIB núm. 110 d'11 de novembre del 2005).

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 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 5162/05, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a títols acadèmics i professionals
no universitaris. (BOPIB núm. 94 d'1 de juliol del 2005).

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 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

J)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 5163/05, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a títols acadèmics i professionals
no universitaris, II. (BOPIB núm. 94 d'1 de juliol del 2005).

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 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer del 2006,
debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 7985/05 i
7986/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i
Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relatives a PALIC, I i II. (BOPIB núm. 110 d'11 de novembre
del 2005).

Les 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 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 7987/05, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a mediadors interculturals, I.
(BOPIB núm. 110 d'11 de novembre del 2005).

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 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer del 2006,
debaté la Pregunta RGE núm. 7989/05, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a beques. (BOPIB núm. 110 d'11
de novembre del 2005).

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 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de febrer del
2006, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 264/06, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
mesures per palAliar la discriminació d'immigrants
extracomunitaris a les Illes Balears. (BOPIB núm. 119 de 27 de
gener del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer del 2006, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 583/06, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a rebuig de les actuacions
ilAlegals dutes a terme en l'execució dels projectes executats pel
Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 121 de 10 de febrer
del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
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Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 23 de febrer del 2006, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 10086/05, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a Yanko i les empreses del sector.
(BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).

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 2 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 23 de febrer del 2006, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 212/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gradual desaparició de les empreses de sabates.
(BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).

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 2 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant

la Comissió de Turisme, sobre l'avaluació de la implantació de
la Targeta Verda (RGE núm. 7794/05).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 16 de febrer del 2006, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, qui,
acompanyat del director general de la Fundació per al
desenvolupament sostenible de les Illes Balears, informà sobre
el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Immigració i

Cooperació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre les
línies generals de la política que durà a terme la seva
conselleria la resta de legislatura (RGE núm. 8579/05).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer del 2006, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Immigració i
Cooperació, qui, acompanyada del secretari general, del
director general d'Immigració, de les directores generals de
Cooperació i de la Fundació Balear a l'Exterior i de la cap de
gabinet, informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8196/05.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, fou retirada la proposició no de llei de referència,
relativa a demanda d'un gasoil professional agrícola (BOPIB
núm. 111, de 18 de novembre del 2005), per part del portaveu
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,  presentant de
la iniciativa .

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 7969/05.
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 A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer del 2006, fou
retirada la pregunta de referència, relativa a II Pla integral
d'atenció a les persones immigrades, III (BOPIB núm. 110,
d'11 de novembre del 2005), per part de la diputada Hble. Sra.
Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, presentant de la iniciativa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 7988/05.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer del
2006, fou retirada la pregunta de referència, relativa a
mediadors interculturals, II (BOPIB núm. 110, d'11 de
novembre del 2005), per part de la diputada Hble. Sra. Joana
Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, presentant de la iniciativa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Elecció del president de la Comissió d'Economia.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de febrer del 2006, tengué lloc
l'elecció de president de la dita comissió. El càrrec de president
recaigué, per 9 vots a favor i 5 en blanc, en l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de març del 2006, d'acord amb els articles 125 i següents
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 1375/06, dels Grups Parlamentaris Socialista,

PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a creació del Consell de les Dones de les Illes Balears.

Palma, a 8 de març 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 es preveu als articles 125 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra
Unida i Els Verds presenten la proposició de llei següent:

 
CREACIÓ DEL CONSELL DE LES DONES DE LES

ILLES BALEARS

PREÀMBUL

Es crea el Consell de les Dones de les Illes Balears com a
òrgan de participació de les entitats de dones per impulsar la
igualtat d’oportunitats de dones ¡ homes en els diferents àmbits
de la vida política, cultural, econòmica ¡ social, amb
dependència de Presidència.

És un instrument de les dones per elaborar propostes i
demandes davant l’Administració i ser un òrgan assessor ¡
interlocutor entre el teixit social ¡ les institucions en matèria de
polítiques de dones.

La creació del Consell de les Dones de les Illes Balears
suposa el reconeixement del paper essencial que les
organitzacions de dones realitzen en l’apropament a una
societat més justa i igualitària per als homes i les dones.

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1
Naturalesa i finalitats

El Consell de les Dones de les Illes Balears és un òrgan de
participació, consulta i assessorament format per representants
de les associacions de dones, partits polítics i sindicats que
tinguin entre els seus objectius la promoció de la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.

Les finalitats del Consell de les Dones de les Illes Balears
són:

• Proposar la realització d’activitats, de jornades i de
campanyes que facin visibles les aportacions de les dones
a la societat i que promoguin canvis per tal que es
reconegui l’especificitat de la participació de les dones en
els àmbits polític, social, cultural i econòmic, i que tinguin
per objectiu aconseguir, des de la perspectiva de les dones,
avenços socials en qualsevol sentit.

• Difondre els valors de la igualtat entre les persones sense
discriminació per raons de sexe i defensar els drets i
interessos de les dones.
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• Fomentar l’associacionisme entre les dones, promovent la
integració dels grups i de les associacions de dones de les
Balears.

• Ser interlocutor vàlid davant l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en especial davant
l’Institut Balear de la Dona, en tot allò que faci referència
a la problemàtica de les dones

• Potenciar el benestar social i la qualitat de vida de les
dones, realitzant estudis i proposant les mesures polítiques
necessàries als òrgans de l’Administració autonòmica, amb
objecte de potenciar i millorar la participació de les dones
en el desenvolupament polític, social, laboral, econòmic i
cultural.

Article 2

Article 2.1 
Funcions

Correspon al Consell de les Dones de les Illes Balears
desenvolupar les següents funcions:

a) Promoure mesures i formular suggeriments a
l’Administració, mitjançant la realització d’estudis, l’emissió
d’informes i altres mitjans, per iniciativa pròpia o quan li sigui
solAlicitat.

b) Ser escoltat abans de l’aprovació de les línies d’actuació
generals i prioritàries del Govern de les Illes Balears
concretades en els pressuposts de la comunitat autònoma i
abans de l’elaboració i l'aprovació dels plans d’igualtat.

c) Participar en els consells i òrgans consultius que
l’Administració autonòmica estableixi per al tractament de
temes relacionats amb les dones.

d) Fomentar la comunicació i el debat, la relació i l'intercanvi
entre les organitzacions de dones i els distints ens territorials
que tinguin com a finalitat la participació i la representació de
les dones.

e) Promoure la creació de consells municipals i insulars de les
dones a la comunitat autònoma i potenciar la relació amb els
consells de les dones de les altres comunitats autònomes.

f) Recollir i canalitzar les iniciatives i els suggeriments que li
siguin adreçats per persones o colAlectius no representats en el
Consell.

g) Recollir i canalitzar, cap als òrgans competents, de la manera
que reglamentàriament es determini, totes aquelles denúncies
de conductes discriminatòries degudament fonamentades que
arribin a coneixement del Consell.

h) Proposar als poders públics l’adopció de mesures
relacionades amb els fins que són propis d’aquest consell i
instar-los a garantir el compliment dels drets en tots els àmbits.

i) Recaptar de l’Administració autonòmica la informació
necessària per al compliment dels seus fins.

j) Ser informat abans de la concessió de subvencions a
organitzacions sense ànim de lucre incloses en les partides
establertes per al foment de l’associacionisme entre les dones.

k) Qualssevol altres funcions relacionades amb les dones que
se li puguin encomanar.

Article 2.2 
Relacions amb l’Institut Balear de la Dona

Per l’especial naturalesa de l’Institut Balear de la Dona,
com a òrgan encarregat de dur a terme les polítiques de dones
del Govern de les Illes Balears, el Consell de les Dones de les
Illes Balears hi mantindrà un vincle directe que es concretarà
en aquests punts:

a) La directora de l’Institut Balear de la Dona serà membre amb
veu, però sense vot, de l’Assemblea del Consell de les Dones
de les Illes Balears, perquè hi informi de les actuacions de
l’Institut i per ser informada de les decisions del Consell.

b) El Consell de les Dones de les Illes Balears, mitjançant una
representant elegida per l’Assemblea, serà membre amb veu i
vot del Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona.

Article 3 
Composició

Seran components de ple dret:
• Una vocal representant de cadascuna de les associacions de

dones, que solAlicitin formalment la seva incorporació i
sigui aprovada segons les següents condicions:
< Estar degudament constituïdes i inscrites en el Registre

d’Associacions.
< Desenvolupar activitats en defensa de la igualtat dels

drets i de les oportunitats de les dones.
< No perseguir finalitats lucratives.

• Una vocal representant de cadascuna de les àrees, les
secretaries o els departaments de la dona dels partits polítics
que solAlicitin formalment la seva incorporació i sigui
aprovada segon les següents condicions:
< Estar degudament constituïdes i inscrites en el Registre

d’Associacions.
< Desenvolupar activitats en defensa de la igualtat dels

drets de les oportunitats de les dones.
< No perseguir finalitats lucratives.

• Una vocal representant de cadascuna de les àrees, les
secretaries o els departaments de la dona dels sindicats que
solAlicitin formalment la seva incorporació i sigui aprovada
segon les següents condicions:
< Estar degudament constituïdes i inscrites en el Registre

d’Associacions.
< Desenvolupar activitats en defensa de la igualtat dels

drets i oportunitats de les dones.
< No perseguir finalitats lucratives.

Serà component amb veu, però sense vot, la directora de
l’Institut Balear de la Dona en els termes de l’article 2.2.a)
d’aquesta llei.
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Article 4
Incorporació al Consell

Les organitzacions i entitats a què es refereix l’article 3
d'aquesta llei formaran part del Consell de les Dones de les
Illes Balears, prèvia solAlicitud, per escrit, dirigida a la
Comissió Permanent del Consell de les Dones. S’hi inclouran
els documents necessaris que reglamentàriament es determinin
per acomplir els requisits establerts per poder tenir la condició
de membre del Consell de les Dones de les Illes Balears.

La incorporació d’una federació al Consell de les Dones de
les Illes Balears exclou la dels seus membres per separat.

Article 5
Cessament al Consell

Deixaran de formar part del Consell de les Dones de les
Illes Balears les organitzacions que concorrin en qualsevol de
les següents circumstàncies:

a) Que ho decideixin voluntàriament.
b) Que deixin de complir els requisits establerts a l’article
3.
c) Que contradiguin els principis i objectius del Consell.

El procediment i les conseqüències del cessament es
regularan en el Reglament intern del Consell, essent
competència de l’Assemblea General la seva aprovació.

El cessament com a membre del Consell no impedeix la
seva possible reincorporació, una vegada desaparegudes, en el
seu cas, les causes que el motivaren.

Capítol II
Dels òrgans del Consell de les Dones de les Illes Balears

Article 6
Òrgans del Consell

El Consell tindrà els següents òrgans:
a) Assemblea General
b) Comissió Permanent
c) Comissions de Treball

Article 7
Composició de l’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem del Consell i estarà
constituïda per tots els seus membres. El criteri per a la
composició de les delegacions que corresponguin a cadascuna
de les organitzacions recollides en els apartats a), b) i c) de
l’article 3 d’aquesta llei es fixarà reglamentàriament.

Les associacions, federacions o entitats acreditaran, davant
la Secretaria de la Comissió Permanent, les delegades que
concorrin en la seva representació i que hagin estat elegides o
nomenades a tal efecte.

Cada delegada comptarà amb un vot, que tindrà caràcter
indelegable.

Article 8
Funcions de l’Assemblea

Són atribucions de l’Assemblea General:

a) Aprovar les línies generals d’actuació del Consell.

b) Discutir i, si escau, aprovar els informes presentats per la
Comissió Permanent i les Comissions de Treball.

c) Aprovar l’avantprojecte de pressupost anual del Consell de
les Dones de les Illes Balears. Així mateix, se sotmetrà a
aprovació o censura de l’Assemblea un dictamen sobre
l’execució del pressupost de l’exercici anterior.

d) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Permanent.

e) Aprovar el Reglament intern i altres normes de funcionament
del Consell, així com les seves modificacions.

f) Aprovar la solAlicitud d’incorporació de noves associacions
o federacions, així com l’expulsió, de la manera que
reglamentàriament es determini.

g) Crear les comissions de treball que s’estimin necessàries.

h) Escollir i cessar la presidenta del Consell i els membres
integrants de la Comissió Permanent.

Article 9
Sessions de l’Assemblea

1. Es reunirà en sessió ordinària quatre vegades a l’any amb els
següents objectius:

a) Per discutir i aprovar el pressupost anual.
b) Per discutir i aprovar les línies generals d’actuació.
c) Per avaluar ¡ aprovar les actuacions dutes a terme.
d) Per proposar polítiques de dones.

2. L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària
quan ho demani un terç dels components del Consell o de la
Comissió Permanent.

3. En tot cas, les sessions seran convocades per la Presidència,
com a mínim amb vint dies d’antelació, mitjançant escrit on
figurarà l’ordre del dia.

Article 10
Composició i elecció de la Comissió Permanent

1. La Comissió Permanent estarà formada per nou dones:
presidenta, tres vice-presidentes (una per cada illa), secretària,
tresorera i tres vocals, que s’elegiran segons s’indiqui en el
Reglament intern.

2. Una vegada realitzada l’elecció de la Comissió Permanent,
es remetrà l’acta a la Conselleria de Presidència perquè es
publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Article 11
Duració dels càrrecs de la Comissió Permanent

1. La permanència en qualsevol dels càrrecs de la Comissió
Permanent no podrà ser superior a tres anys.

2. Ningú no podrà ser elegit com a membre de la Comissió
Permanent més de dos mandats seguits, essent sis el nombre
màxim d’anys de manera ininterrompuda i nou anys si ho és en
diferents períodes.

3. Cada tres anys es renovarà un terç dels càrrecs de la
Comissió Permanent.
 
Article 12
Atribucions de la Comissió Permanent

1. La Comissió Permanent és el màxim òrgan entre assemblees
generals.

2. La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat de coordinar
totes les activitats del Consell i d’assumir-ne la direcció quan
l’Assemblea no estigui reunida.

3. Les seves atribucions són:
a) Presentar a l’Assemblea General l’informe anual, elaborar
l’avantprojecte de pressupost del Consell i retre els comptes
anuals de l’execució dels pressuposts.
b) Gestionar l’elaboració dels informes que solAliciti
l’Assemblea General.
c) Coordinar les comissions de treball.
d) Totes aquelles tasques que li encomani l’Assemblea i que no
estiguin expressament atribuïdes a altres òrgans del Consell.

Article 13
Atribucions de la Presidenta i altres càrrecs unipersonals

Són funcions de la presidenta:

a) Representar el Consell de les Dones.
b) Convocar i presidir les assemblees generals i les reunions
de la Comissió Permanent.
c) Coordinar la tasca de la Comissió Permanent i de les
comissions de treball.
d) Executar els acords de la Comissió Permanent.

Les atribucions dels altres membres de la Comissió
Permanent es fixarà en el Reglament intern.

Article 14
Les comissions de treball

Les comissions de treball són els òrgans ordinaris a través
dels quals el Consell compleix les seves funcions, sense
perjudici de les atribucions de l’Assemblea i la Comissió
Permanent. La seva denominació, la composició i el
funcionament seran determinats reglamentàriament.

Article 15
Participació de representants de l’Administració i d’experts
i expertes

A les sessions de l’Assemblea General, de la Comissió
Permanent i de les comissions de treball, podran assistir amb
veu però sense vot, representants del Govern i dels diferents
partits polítics amb representació parlamentària o no.

També podran assistir a les sessions d’aquests òrgans, i a
iniciativa d’aquests, persones expertes en la matèria objecte de
deliberació, amb veu, però sense vot.

El Consell de les Dones de les Illes Balears, per al
compliment de la seva tasca, rebrà informació de les
administracions autonòmica i insular, quan així ho solAliciti,
sobre temes directament relacionats amb les dones.
 

Capítol III
Règim econòmic i pressupostari

Article 16
Recursos econòmics

El Consell de les Dones de les Illes Balears disposarà dels
següents recursos econòmics:

a) Les dotacions específiques que figurin en els Pressuposts
Generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) Les subvencions que, en el seu cas, puguin percebre.
c) Les donacions de persones o entitats privades.
d) Els rendiments del seu patrimoni.
e) Els rendiments que puguin generar les activitats pròpies
del Consell.

Article 17
Pressupost ¡ comptes anuals

El Consell de les Dones de les Illes Balears presentarà, a
través de la Conselleria de Presidència, l’avantprojecte del seu
pressupost acompanyat de la corresponent memòria, a efectes
de la seva tramitació.

El Consell de les Dones retrà anualment comptes de
l’execució dels seus pressuposts segons el que disposi la llei i
la legislació aplicable en aquesta matèria.

Article 18
Control de les subvencions

El control de les subvencions que el Govern autonòmic o
qualsevol altra administració pública atorguin al Consell de les
Dones de les Illes Balears es regularà per la legislació aplicable
en aquesta matèria.

Disposició addicional primera
Proposta de modificació de la llei 

L’Assemblea General del Consell de les Dones de les Illes
Balears podrà proposar, a través de la consellera de
Presidència, la modificació de la present llei.
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Disposició addicional segona
Recursos

Els actes administratius que emanin dels òrgans del Consell
s e r a n  r e c o r r e g u t s  d i r ec t ament  p e r  l a  v i a
contenciosoadministrativa, segons la llei reguladora d’aquesta
jurisdicció.

Disposició addicional tercera
Excepcions tributàries

El Consell de les Dones de les Illes Balears tindrà les
excepcions tributàries establertes o que s’estableixin a favor de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional quarta

La Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la
Dona, a l'article 6.2, i el Decret 109/2001, de 3 d’agost, pel
qual es regulen l’organització i el funcionament de l’Institut
Balear de la Dona, a l'article 8, es revisaran per ajustar el seu
contingut a la present llei en relació amb la composició del
Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona.

Disposició final primera 
Normes de desenvolupament

El Govern de les Illes Balears dictarà les disposicions
necessàries per al desenvolupament i l’aplicació de la llei de
creació del Consell.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1466/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la política general d'immigració i cooperació..(Mesa
de 8 de març del 2006).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre la política d'immigració i cooperació.

El Grup Parlamentari Socialista presenta interpelAlació
sobre la política general d'immigració i cooperació que
desenvolupa la conselleria.

Palma, a 28 de febrer del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1346/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5607/05,
relativa a política d'endeutament del Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1487/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6764/05, relativa a
intermodalitat en el transport a les nostres illes. (Mesa de 8 de
març del 2006).

Palma, a 8 de març 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari  PSM-
Entesa Nacionalista presenta, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 5607/05, relativa a política d'endeutament del
Govern de les Illes Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears reprova l’endeutament
excessiu del Govern de les Illes Balears en l’actual legislatura.

2. El Parlament de les Illes Balears reprova el malgastament
generalitzat provocat per unes infraestructures
sobredimensionades.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a limitar els expedients de despeses plurianuals a
finançar obres d’infraestructures i equipaments.

Palma, a 22 de febrer del 2006.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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 presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
6764/05, relativa a intermodalitat en el transport a les nostres
illes, la moció següent.
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Atesa la importància que té la intermodalitat per a una
correcta oferta de servei públic de transports per a tots els
usuaris, en especial per als residents de la part forana de
Mallorca i per als de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera,
i amb la intenció de la millora d’aquest servei, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent moció:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar de forma adient les actuals
combinacions d’autobús més tren, així com a ampliar-ne el
nombre.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar en aquest exercici 2006 les obres de
continuació de la xarxa ferroviària existent i que bàsicament
són les següents:

a) Corredor Sa Pobla-Alcúdia.
b) Tramvia Alcúdia-Pollença.
c) Tramvia Port de Pollença-Can Picafort.
d) Corredor Manacor-Cala Rajada.
e) Tramvia a la badia de Palma.
f) Línia ferroviària del sud de Mallorca.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els estudis necessaris per tal d’estudiar
la viabilitat d’algun tipus d’alternativa tramviària a les illes de
Menorca i Eivissa abans del 30 de setembre del 2006.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb les empreses de transport marítim
la implantació definitiva de les línies necessàries que
possibilitin el viatge d’anada i retorn per via marítima entre
Menorca i Mallorca i entre Eivissa i Mallorca durant tot l’any
a partir de la propera temporada alta del 2006.

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1096/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a quadre resum del Pla sociosanitari. (Mesa de
8 de març del 2006).

RGE núm. 1097/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a distribució del Pla sociosanitari. (Mesa de 8
de març del 2006).

RGE núm. 1238/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a relació de llocs de feina i/o plantilla. (Mesa
de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1246/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
eradicació de la pobresa. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1247/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla de prestacions socials bàsiques. (Mesa de 8 de març del
2006).

RGE núm. 1248/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla del voluntariat 2005-2009. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1326/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a consorci per a la construcció del velòdrom de
Palma. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1327/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a validesa jurídica del consorci per a la
construcció del velòdrom de Palma. (Mesa de 8 de març del
2006).

RGE núm. 1335/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Sr. Nofre Plomer. (Mesa de 8 de març
del 2006).

RGE núm. 1336/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la Sra. Ana García. (Mesa de 8 de
març del 2006).

RGE núm. 1337/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Sr. Josep Oliver Rebassa. (Mesa de 8
de març del 2006).

RGE núm. 1363/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a adquisició de targetes pel sector hoteler de
les Illes. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1364/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a transferències a la Fundació pel
desenvolupament sostenible. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1365/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a ús de bicis i prismàtics amb presentació de la
Targeta Verda als parcs naturals de les Illes. (Mesa de 8 de
març del 2006).

RGE núm. 1366/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a situació del museu del "palmito" i inversió.
(Mesa de 8 de març del 2006).
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RGE núm. 1367/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a Museu de la sal d'Eivissa, situació i
inversions. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1368/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a situació de la redacció del Pla general
arqueològic de Son Real. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1369/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a declaració de la finca Son Real com a parc
arqueològic. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1370/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a preus del servei de bicis i prismàtics abans de
la Targeta Verda. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1371/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a relació de bicis i prismàtics disponibles als
parcs naturals. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1372/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a serveis gratuïts als parcs naturals finançats
per la Targeta Verda. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1373/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a projectes finançats amb la Targeta Verda.
(Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1395/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personalitats convidades al Fòrum Turisme i Esport. (Mesa de
8 de març del 2006).

RGE núm. 1396/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a repetició
del Fòrum Turisme i Esport. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1397/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
econòmiques per a camins rurals (I). (Mesa de 8 de març del
2006).

RGE núm. 1398/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
econòmiques per a camins rurals (II). (Mesa de 8 de març del
2006).

RGE núm. 1399/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
econòmiques per a camins rurals (III). (Mesa de 8 de març del
2006).

RGE núm. 1400/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
econòmiques per a camins rurals (IV). (Mesa de 8 de març del
2006).

RGE núm. 1401/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
econòmiques per a camins rurals (V). (Mesa de 8 de març del
2006).

RGE núm. 1402/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control
sobre el finançament municipal i insular. (Mesa de 8 de març
del 2006).

RGE núm. 1403/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avantprojecte de llei de règim local. (Mesa de 8 de març del
2006).

RGE núm. 1404/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
institucions de les Illes. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1405/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres als
centres públics d'educació (I). (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1406/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres als
centres públics d'educació (II). (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1407/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solar
venut al Parc Bit. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1408/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost
de successions. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1409/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pisos
tutelats (I). (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1410/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pisos
tutelats (II). (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1423/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions per al compliment del Decret
49/2003, en relació amb l'abocament d'aigües residuals a la
badia de Palma. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1488/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1494/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llicència
especial per pescar. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1495/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a domini
informàtic CAT. (Mesa de 8 de març del 2006).
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RGE núm. 1496/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagament de dietes i quilometratges. (Mesa de 8 de març del
2006).

RGE núm. 1497/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a límit
d'endeutament del Govern. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1498/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
autonòmic. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1499/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dia de les
Illes Balears. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1500/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagament de lloguers. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1501/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
creixement econòmic de les Illes Balears. (Mesa de 8 de març
del 2006).

RGE núm. 1502/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores
al litoral de les Illes. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1503/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
de la despesa farmacèutica. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1504/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació d'imposts. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1505/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
als ports de competència de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (I). (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1506/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
als ports de competència de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (II). (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1507/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
de representació (I). (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1508/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
de representació (II). (Mesa de 8 de març del 2006).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quadre resum amb la temporalització, l'organismes del qual
depèn cada mesura i el pressupost assignat -partida
pressupostària per a l'exercici del 2006- del Pla sociosanitari
aprovat al Consell de Govern de dia 29 de juliol del 2005.

Palma, a 20 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants d'exemplars s'han repartit del Pla sociosanitari entre
els organismes i professionals que l'han d'aplicar?

Palma, a 20 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de llocs de feina i/o plantilla d'empreses públiques,
organismes autòctons i fundacions públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 21 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els projectes o programes d'intervenció social
integral per a l'eradicació de la pobresa, amb especificació
econòmica, que ha presentat el Govern de les Illes Balears per
ser finançats amb recursos de l'Estat en compliment del conveni
signat el 21 de novembre del 2005 entre la Conselleria de
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Presidència i Esports i el Ministeri de Treball i Assumptes
Socials?

Palma, a 21 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat el 2005 l'aportació econòmica amb recursos
propis del Govern de les Illes Balears al Pla de prestacions
socials bàsiques?

Palma, a 21 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els programes i les activitats desenvolupats o que
estan prevists de desenvolupar pel Govern de les Illes Balears
en l'execució del Pla de voluntariat 2005-2009 en colAlaboració
amb el Govern de l'Estat?

Palma, a 21 de febrer del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina base jurídica s'ha fonamentat el Govern balear per
donar per constituït el Consorci per a la construcció del
velòdrom de Palma, sense la concurrència d'algun membre
constituent, com és el cas del Consell de Mallorca?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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 escrita.

Quina validesa jurídica poden tenir les actuacions del
Consorci per a la construcció del velòdrom de Palma, com per
exemple les obres iniciades -mitjançant Illesport- i el
nomenament d'un director gerent, quan encara no s'ha constituït
legalment?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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

Quin càrrec ocupa el Sr. Nofre Plomer a Serveis Ferroviaris
de Mallorca (SFM)? Quines tasques té encomanades? Quants
d'informes ha elaborat?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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

Quin càrrec ocupa la Sra. Ana García a Serveis Ferroviaris
de Mallorca (SFM)? Quines tasques té encomanades?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin càrrec ocupa el Sr. Josep Oliver Rebassa a Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM)? Quines tasques té
encomanades?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes targetes verdes han estat adquirides pel sector
hotelers fins a l'actualitat?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines finques públiques o altres propietats del Govern de
les Illes Balears s'han transferit a la Fundació pel
desenvolupament sostenible i en quines dates es va dur a terme
aquesta transferència?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones han presentat la Targeta Verda en els
parcs naturals de les Illes Balears, amb especificació per a cada
parc natural de les dades corresponents, per utilitzar de forma
gratuïta els prismàtics i les bicicletes?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan s'inaugurarà el museu del "palmito" a Capdepera i
quants de doblers s'hi han invertit de la recaptació de la Targeta
Verda?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.

En quina fase es troba la creació del Museu de la Sal
d'Eivissa i quants de doblers s'hi han invertit de la recaptació de
la Targeta Verda?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina fase es troba actualment la redacció del Pla
general arqueològic de Son Real?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan declararan la finca de Son Real parc arqueològic?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
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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.

Quins parcs naturals tenen servei de bicicletes i prismàtics
i quin preu costaven abans de substituir-los per un servei gratuït
a partir del fons de la Targeta Verda?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació del nombre de bicicletes i de prismàtics, i dates,
que s'han posat en els parcs naturals de les Illes Balears,
especificant cada parc natural.

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins parcs naturals de les Illes Balears s'han posat
serveis de bicicletes i prismàtics gratuïts i s'han finançat amb la
recaptació de la Targeta Verda?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes concrets s'han finançat a cadascuna de les
Illes amb la recaptació de la Targeta Verda?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de personalitats convidades a participar
al Fòrum sobre Turisme i Esport, organitzat per l'Institut Noos,
el novembre del 2005?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 repetir durant el
2006 la celebració del Fòrum sobre Turisme i Esport organitzat
per l'Institut Noos?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins municipis de Mallorca han vist rebutjada la seva
petició d'ajuda econòmica de la Conselleria d'Agricultura del
Govern de les Illes Balears sobre camins rurals?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
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Quins municipis de Menorca han vist rebutjada la seva
petició d'ajuda econòmica de la Conselleria d'Agricultura del
Govern de les Illes Balears sobre camins rurals?

Palma, a 24 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.

Quins municipis d'Eivissa han vist rebutjada la seva petició
d'ajuda econòmica de la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears sobre camins rurals?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quines raons han motivat que la Conselleria d'Agricultura
del Govern de les Illes Balears rebutgés algunes peticions
d'ajuda econòmica sobre camins rurals? Especificau-ne el
motiu i la localitat.

Palma, a 24 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.

Quines raons existeixen a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca del Govern de les Illes Balears per distingir a Eivissa
amb 3,9 milions d'euros, i a Menorca amb només 805.773
euros en el Pla de condicionament i asfaltat de camins rurals
del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 24 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.

Quins arguments maneja el Govern de les Illes Balears per
justificar els seus intents de control de finançament municipal
i insular de l'Estat?

Palma, a 24 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.

Ha consultat el Govern de les Illes Balears amb la
Federació de municipis de les Illes Balears l'article 200 de
l'avantprojecte de llei de règim local? En cas afirmatiu, quan?,
amb qui?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el Govern de les Illes Balears que els
ajuntaments de les illes són institucions de segona?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de diners calcula el Govern de les Illes
Balears que li manca per fer front a les obres compromeses als
centres públics d'educació de les Illes Balears?
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Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està d'acord el Govern de les Illes Balears amb les
manifestacions sindicals sobre la ilAlegalitat de finançar obres
de creació o reforma de centres educatius privats concertats?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin solar ha venut el Govern de les Illes Balears situat al
Parc Bit sense cap publicitat, segons manifestacions del
conseller d'Hisenda a la sessió plenària de dia 21 de febrer del
2006?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 de la
darrera Mesa de mesures tributàries de 16 de febrer del 2006
sobre l'impost de successions? Es farà realitat aquesta vegada?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern de les Illes Balears que amb la posada en
marxa de dos pisos tutelats es facilitarà enormement la
integració de les prostitutes?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La gestió dels pisos tutelats concedida a les Monges Oblates
per a la integració de les prostitutes s'ha realitzat per part del
Govern de les Illes Balears mitjançant concurs, subhasta o
adjudicació directa?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears per fer complir a l'Ajuntament de Palma el Decret
49/2003, de 9 de maig, sobre nivells de depuració de les aigües
residuals en funció de la càrrega contaminant de l'abocament i
la sona afectada, després de la sentència del TSJIB on es
ratifica que la depuració d'aigües residuals a la badia de Palma
ha de millorar substancialment per complir la normativa
europea i el Decret 49/2003, de 9 de maig, del Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 22 de febrer del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'ib-
salut i de medicina primària de cada illa, referida a 28 de febrer
del 2006.
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Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines raons té el Govern de les Illes Balears per intentar
establir una llicència especial per poder pescar?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

No creu el Govern de les Illes Balears que existeix una gran
contradicció en el fet de rebutjar el domini informàtic CAT pel
mateix govern i aplaudir-lo en el cas d'una altra institució
municipal?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fins quan el Govern de les Illes Balears té previst retardar
el pagament de dites i quilometratge, sobretot a l'àmbit
educatiu? És una mesura permanent?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin límit d'endeutament té com a objectiu el Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Li sembla raonable al Govern de les Illes Balears que cada
ciutadà de les Illes suporti 3.000 euros de deute autonòmic?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern de les Illes Balears que gastar 360.000
euros en els actes del Dia de les Illes Balears és una manera
eficaç de cohesionar la nostra comunitat?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El fet que el Govern de les Illes Balears pagui 4,4 milions
d'euros -737 milions de pessetes- a l'any en lloguers, és una
prova de gestió eficaç i eficient?
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Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El fet que les Illes Balears seran, per tercer any consecutiu,
la comunitat autònoma que menys creixerà econòmicament,
segons estudis de devuit universitats, li suposa algun problema
al Govern de les Illes Balears?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern de les Illes Balears gastarà 4,75 milions d'euros
en projectes de millora del litoral a les illes de Mallorca i
d'Eivissa, quants en pensa gastar a l'illa de Menorca?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pot estar satisfet el Govern de les Illes Balears pel fet
que la despesa farmacèutica hagi augmentat un 7% el 2005?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears recórrer a la via
executiva per recaptar els més de 40 milions d'euros que es
deuen per l'impost -derogat- denominat "ecotaxa"?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què no contesta el Govern de les Illes Balears les
preguntes realitzades per escrit relatives a les despeses als ports
de la seva competència?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què no contesta el Govern de les Illes Balears les
preguntes realitzades per escrit relatives als ingressos als ports
de la seva competència?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de diners s'ha gastat en "despeses de
representació" durant el 2005 el Govern de les Illes Balears a
l'àrea de Presidència?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de diners s'ha gastat en "despeses de
representació" durant el 2005 el Govern de les Illes Balears a
l'àrea de Vicepresidència?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1460/06, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a signatures contra l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1461/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a projectes d'autovies a Eivissa. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 8 de març del
2006).

RGE núm. 1462/06, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a aportació econòmica a Yanko. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència. Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1463/06, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informe
HISPALINK (I). (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1464/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informe
HISPALINK (II). (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1465/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a informe HISPALINK (III). (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència. Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1469/06, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
repercussió de la prova estratègica balear de prevenció i
gestió de residus perillosos. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència. Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1470/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords de
colAlaboració signats a FITUR. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència. Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1471/06, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a certificats
d'acreditació de formació professional laboral. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 8 de març del
2006).

RGE núm. 1472/06, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajuts a pares i mares de fills petits que hagin de
reduir la seva jornada laboral. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència. Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1473/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Puche i
Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
de la Fundació biodiversitat en colAlaboració amb la
Conselleria de Medi Ambient. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència. Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1474/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a restauració
forestal de la Serra de Morna d'Eivissa. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 8 de març del
2006).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té coneixement el Govern de les Illes Balears que membres
del Partit Popular han amenaçat pensionistes si no firmaven
contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

Palma, a 2 de març del 2006.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones més s'han de manifestar a Eivissa contra
els projectes d'autovies abans que el president del Govern
decideixi retirar-los?
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Palma, a 2 de març del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació està
disposada a aportar un milió d'euros perquè l'empresa Yanko
quedi a Mallorca?

Palma, a 28 de febrer del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa posar en marxa el Govern de les Illes
Balears perquè el sector serveis es torni a situar en la posició de
lideratge en el creixement econòmic?

Palma, a 28 de febrer del 2006.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com creu que ha influït la política del president Sr. Matas
perquè any rera any les Illes Balears siguin a la cua del
creixement econòmic, de cada vegada amb pitjors resultats?

Palma, a 28 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 Ple.

Quines accions pensa dur a terme el conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació per reactivar l'economia de les Illes
Balears davant l'informe HISPALINK?

Palma, a 28 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.

Com repercutirà als ciutadans de les Illes Balears la nova
estratègia balear de prevenció i gestió de residus perillosos?

Palma, a 2 de març del 2006.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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.

En què consisteixen els acords de colAlaboració signats en
el decurs de la celebració de FITUR entre l'Institut Balear de
Turisme (IBATUR) i Turespaña?

Palma, a 2 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'han expedit per part de la Conselleria de Treball i
Formació certificats d'acreditació de Formació Professional
Laboral a l'empara del Reial Decret 1506/2003?

Palma, a 2 de març del 2006.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.
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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.

La Conselleria de Treball i Formació continuarà atorgant
ajuts als pares i a les mares de fills petits que hagin de reduir la
seva jornada laboral?

Palma, a 2 de març del 2006.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes està portant a terme la Fundació
Biodiversitat dependent del Ministeri de Medi Ambient a les
Illes Balears en colAlaboració amb la Conselleria de Medi
Ambient?

Palma, a 2 de març del 2006.
El diputat:
Eduard Puche i Castillejo.

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.

Com valora el conselleria de Medi Ambient l'actuació de
restauració forestal portada a terme sobre les 35 hectàrees de la
serra de Morna a Eivissa que es van cremar l'any passat?

Palma, a 2 de març del 2006.
El diputat:
Josep Mayans i Serra.

Ordre de Publicació

RGE núm. 1545/06, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a nous ports esportius o ampliacions. (Mesa de
8 de març del 2006).

RGE núm. 1546/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a activitat de la Fundació Turisme Menorca. (Mesa de 8 de
març del 2006).

RGE núm. 1547/06, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament de 104 establiments hotelers a les Illes Balears.
(Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1546/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcionament del projecte de centres ecoambientals de la
Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1549/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tasques
per a la prevenció d'incendis durant el 2006. (Mesa de 8 de
març del 2006).

RGE núm. 1550/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de les dessaladores que ha de construir el Ministeri de
Medi Ambient. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1551/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris de repartiment entre les comunitats
autònomes dels fons destinats als immigrants. (Mesa de 8 de
març del 2006).

RGE núm. 1552/08, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centre de primària de Sant Rafel. (Mesa de 8 de març del
2006).

RGE núm. 1553/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a túnel de
Sant Rafel a Eivissa. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1554/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recollida
de firmes. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1555/08, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a petició d'aturada de recollida de firmes contra l'Estatut.
(Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1556/08, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a despeses de l'autovia Inca-Manacor. (Mesa de 8 de
març del 2006).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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A quants de projectes d'ampliació i/o de nous ports
esportius pensa donar el vistiplau el Govern en l'actual
legislatura?

Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el conseller de Turisme l'activitat portada a
terme per part de la Fundació Turisme Menorca des de la seva
constitució fins avui?

Palma, a 7 de març del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 oral davant Ple.

Li consta al conseller de Turisme que durant l'any 2005
hagin tancat un total de 104 establiments hotelers a les Illes
Balears?

Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com funciona el projecte de centres ecoambientals
dependent de la Conselleria de Medi Ambient?

Palma, a 7 de març del 2006.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines tasques en prevenció d'incendis té previst portar a
terme la Conselleria de Medi Ambient durant l'any 2006?

Palma, a 7 de març del 2006.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troben les dessaladores que ha de
construir el Ministeri de Medi Ambient a les Illes Balears?

Palma, a 7 de març del 2006.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què pensa el Govern dels criteris de repartiment entre les
comunitats autònomes dels fons destinats a l'acollida, la
integració i el reforç educatiu dels immigrants per part del
Govern de l'Estat?

Palma, a 7 de març del 2006.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Garanteix el Sr. Conseller d'Educació i Cultura que el
centre de primària de Sant Rafel a Eivissa reuneix totes les
garanties tècniques i sanitàries per impartir classe amb total
normalitat mentre durin les obres de l'autovia Eivissa-Sant
Antoni?
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Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina normativa compleix el túnel de Sant Rafel del
projecte d'autovia Eivissa-Sant Antoni?

Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el conseller d'Interior denunciar el secretari
general del PP per promoure, en horari laboral i per part de
funcionaris, la recollida de firmes "contra los catalanes que se
llevan todo el dinero"?

Palma, a 8 de març del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el president del Govern de les Illes Balears exigir que
s'aturi la campanya de recollida de firmes del PP de les Illes
Balears en contra de l'estatut de Catalunya?

Palma, a 8 de març del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines responsabilitats polítiques s'assumiran per haver
gastat innecessàriament 258.000 euros en el projecte d'autovia
Inca-Manacor?

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

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1411/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió
amb el president del Tribunal Suprem (I), a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 8
de març del 2006).

RGE núm. 1412/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regals
d'empresaris, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1413/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió
amb el president del Tribunal Suprem (II), a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 8
de març del 2006).

RGE núm. 1414/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió
amb el president del Tribunal Suprem (III), a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 8
de març del 2006).

RGE núm. 1415/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió
amb el president del Tribunal Suprem (IV), a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 8
de març del 2006).

RGE núm. 1416/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió
amb el president del Tribunal Suprem (V), a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 8
de març del 2006).

RGE núm. 1417/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió
amb el president del Tribunal Suprem (VI), a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 8
de març del 2006).
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RGE núm. 1418/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altres iots
per a ús del president, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 8 de març del
2006).

RGE núm. 1489/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dipòsit
d'hidrogen líquid (I), a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1490/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dipòsit
d'hidrogen líquid (II), a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1491/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
construcció d'un UNIFEED, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1492/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per sacrifici animal, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1493/06, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a requisits
discriminatoris a la resolució de 7 de juny del 2005, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 8 de març
del 2006).

Palma, a 2 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Com organitzà el president del Govern de les Illes Balears
la reunió amb el president del Tribunal Suprem en el iot
Patricia el 8 d'octubre del 2005?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

De quins altres empresaris ha rebut el president del Govern
de les Illes Balears regals similars a la cessió d'un iot per al seu
ús personal?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

La relació del president del Tribunal Suprem amb el
president del Govern de les Illes Balears és de caràcter oficial
o d'amistat?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Amb quin més compartí el president del Govern de les Illes
Balears la navegació en el iot Patricia el 8 d'octubre del 2005?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Com es feren els desplaçament del president del Govern de
les Illes Balears i del president del Tribunal Suprem fins a
l'embarcador del iot Patricia el 8 d'octubre del 2005?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Va ser el president del Govern de les Illes Balears qui va
solAlicitar a un empresari la cessió del iot Patricia el 8 d'octubre
del 2005 amb el president del Tribunal Suprem?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Si va ser el propietari del iot Patricia que el va oferir al
president del Govern de les Illes Balears, si n'és el cas, com es
va assabentar l'esmentat empresari que existia aquesta reunió?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Té a la seva disposició el president del Govern de les Illes
Balears algun iot per part d'empresaris per a la seva utilització
quan ho precisi?

Palma, a 24 de febrer del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa la Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca
instalAlar el dipòsit d'hidrogen líquid al municipi de Campos?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què ha incomplert la Sra. Consellera d'Agricultura i
Pesca el compromís amb el sector ramader d'instalAlar un
dipòsit d'hidrogen líquid a Campos?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca constituir un
UNIFEED comunitari a l'illa de Mallorca?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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 la Comissió
d'Economia.

Per què ha retirat la Conselleria d'Agricultura i Pesca les
indemnitzacions per sacrifici en determinades campanyes
obligatòries de sanitat animal?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.



4974 BOPIB núm. 124 -  10 de març del 2006

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 la Comissió
d'Economia.

A quins objectius responen els requisits discriminatoris com
els que es fixen al punt quart de la resolució de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca de 7 de juny del 2005?

Palma, a 3 de març del 2006.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1099/06, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a retirada dels projectes d'autovies
d'Eivissa, a tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 8
de març del 2006).

RGE núm. 1442/06, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aplicació de la legislació del tabac a la comunitat
autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 8 de març del 2006).

RGE núm. 1480/06, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a codesenvolupament a les zones d'origen de les
comunitats d'immigrants procedents de països del sud
assentades a les Illes Balears. (Mesa de 8 de març del 2006).

Palma, a 8 de març 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 Ple. Així
mateix, d'acord amb l'article 95 del Reglament del Parlament,
se'n solAlicita la tramitació pel procediment d'urgència.

Atesa la contestació social que han generat els projectes
d’autovies d’Eivissa a l’aeroport i d’Eivissa a Sant Antoni
projectats pel Govern de les Illes Balears.

Atès el sobredimensionament d’aquests projectes i el seu
impacte territorial ambiental i patrimonial.

Atesa la manca de planificació prèvia, ja sigui mitjançant
plans territorials o de carreteres, i el frau electoral que suposa
no haver anunciat en el programa electoral la voluntat de
construir aquestes autovies.

Atès que de cap manera no està justificada la seva urgència
(el conveni de carreteres preveia la construcció de
desdoblaments en aquests trajectes a partir del 2010).

Atès que no estan justificats els pressupostos d’aquestes
obres, que tenen un preu diverses vegades major per quilòmetre
construït que el de qualsevol autopista, i que el finançament per
sistema del “peatge a l’ombra” suposa endeutar la comunitat
autònoma per un termini de 25 anys i pagar més de 480 milions
d’euros per devers 20 quilòmetres.

Atès que aquestes obres queden fora de qualsevol
possibilitat de finançament estatal.

Atès l’escàndol que suposa el seu traçat, que evita afectar
indústries de poderosos empresaris i polítics i, en canvi,
destrueix nombrosos habitatges de gent modesta, al mateix
temps que es preveuen costosíssimes infraestructures públiques
al servei de negocis privats com ara les discoteques.

Atès que hi ha trams d’autovia que es pagaran dues vegades
a la mateixa empresa ja que formen part de dos projectes
diferents.

Atès que, fins ara, el Govern no ha pogut accedir legalment
a la propietat de la major part dels terrenys afectats per aquests
projectes després d’un lamentable procés expropiatori.

Atès que el caos circulatori, les molèsties als ciutadans i la
mala imatge turística que podria provocar l’execució simultània
d’aquests projectes.

El Grup Parlamentari d’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 retirar de manera immediata els projectes d’autovies
Eivissa-aeroport i Eivissa-Sant Antoni.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, en colAlaboració amb el consell insular, una
millora de la xarxa viària principal de l’illa d’Eivissa amb
criteris de sostenibilitat ambiental i amb consens social, de tal
manera que possibiliti finançament estatal.

Palma, a 20 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.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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Exposició de motius

El passat 29 d’abril del 2005 fou aprovada pel Parlament de
les Illes Balears la Llei de drogodependències i altres
addiccions de les Illes Balears, que va ser publicada en el
BOIB de 10 de maig i va entrar en vigor el 10 de juliol del
2005. Amb aquesta llei es va donar una passa important en la
lluita contra els perjudicis que ocasiona el tabac a la salut dels
ciutadans i va ser una iniciativa pionera en tot l’Estat.

Per altra banda, el 27 de desembre del 2005 fou publicada
al BOE la Llei 28/2005, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de productos del tabaco, que entrà en
vigor el primer de gener del 2006.

Amb la finalitat d’analitzar les conseqüències de l’entrada
en vigor de la normativa estatal i la conjunció d’ambdues
normatives a la comunitat autònoma de les Illes Balears, se
solAlicità per part de la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears informe jurídic de l’Advocacia de
la comunitat autònoma, el qual va concloure que a la nostra
comunitat des del dia 1 de gener del 2006 és d’aplicació, com
a legislació bàsica d’obligat compliment a tot el territori de
l’Estat, la Llei 28/2005, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de productos del tabaco; a més a més,
en el cas dels establiments de restauració, bars i cafeteries de
menys de 100 m2 és també d’aplicació la Llei 4/2005, de
drogodependències i altres addicions de les Illes Balears, que
exigeix que en aquests establiments existeixi sempre una zona
reservada per a les persones no fumadores.

És important ressaltar que totes els sectors afectats, i
particularment les organitzacions empresarials de Balears, han
demostrat en tot moment una voluntat exemplar a l’hora de
complir unes mesures que principalment van en benefici de la
salut pública de tots els ciutadans, i això malgrat les dificultats
que una normativa d’aquestes característiques ha pogut
presentar.

Tot i això, l’entrada en vigor de la normativa bàsica estatal
ha generat importants conflictes a la nostra comunitat,
principalment relacionats amb el termini d’adaptació dels locals
i la limitació de la venda de productes del tabac a determinats
establiments, atès que desconeix l’esmentada normativa i en
ambdós casos la realitat de la nostra comunitat autònoma i
principalment l’impacte econòmic que pot ocasionar sobre un
sector important del nostre teixit empresarial, com és el sector
turístic.

Per una banda és innegable la dificultat d’executar les obres
necessàries per a l’adaptació dels locals tan sols en vuit mesos
des de l’entrada en vigor de la llei, atès que coincideix en el
temps amb la temporada turística de la nostra comunitat
autònoma; fins i tot es poden ocasionar altres perjudicis
derivats de la tramitació de les llicències, la modificació dels
contractes de lloguer, etc.

I, per altra banda, són també evidents les conseqüències
negatives que l’entrada en vigor de la normativa estatal
ocasiona en relació a la supressió de la possibilitat de venda de
productes relacionats amb el tabac a canals de distribució

diferents als prevists a la llei, com són els comerços tant
turístics com d’altra mena.

De fet, i respecte a aquest darrer punt, el Govern de l’Estat
ha reconegut aquesta situació respecte als venedors de premsa
a la via pública, amb la modificació realitzada pel Reial Decret
Llei 2/2006, pel qual s’especifica que la reforma és deguda a la
necessitat de no causar un perjudici econòmic a un sector, els
ingressos del qual per la venda de tabac han estat
tradicionalment importants. També estableix que l’impacte
podria arribar a ser econòmicament greu per a un sector modest
com el dels venedors de premsa.

S’ha d’esmentar, finalment, que aquesta finalitat és
perfectament compatible amb la defensa de la salut pública, que
és competència dels poders públics, tota vegada que el fet de
dispensar tabac en aquests casos ha de continuar estant
fortament limitat, especialment per evitar l’accés dels menors
a aquests productes.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a prendre les mesures adients per tal que, sense perjudici de les
mesures que garanteixen la limitació d’accés dels menors al
tabac, ampliï els canals de distribució de productes del tabac,
a fi d’evitar perjudicis econòmics importants a un sector que
tradicionalment a les Illes Balears ha tengut ingressos
importants derivats d’aquesta activitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a prendre les mesures adients per tal d’ampliar fins a vint-i-
quatre mesos el termini establert a la disposició transitòria
tercera de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de productos del
tabaco.

Palma, a 27 de febrer del 2006.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

La disposició addicional setena de la Llei 9/2005, de 21 de
juny, de cooperació per al desenvolupament, disposa que
“l’Administració de les Illes Balears ha d’establir els
mecanismes i els instruments adients per donar suport al paper
dels immigrants com a agents de desenvolupament a les seves
comunitats d’origen i també perquè aquests, a les Illes Balears,
creïn espais d’intercanvi cultural i fomentin l’apropament entre
els pobles i el coneixement i el respecte mutus”. Així mateix,
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l’article 17 de la mateixa llei regula les modalitats de
cooperació.

El terme codesenvolupament es basa en la idea de vincular
la migració amb el desenvolupament. Actualment, donat
l’augment de migracions internacionals, existeix un interès i, a
la vegada, una necessitat d’implementar polítiques, programes
i projectes que reforcin aquest vincle entre migració i
desenvolupament. Encara que les accions portades a terme fins
ara són de caràcter puntual, existeixen diverses mesures que
identifiquen les diferents línies d’actuació en matèria de
codesenvolupament.

Es tracta, doncs, de portar a terme, com a mesura
complementària, diversos projectes de cooperació al
desenvolupament a les zones d’origen dels immigrants
procedents de països en vies de desenvolupament assentats a
les Illes Balears, amb la seva participació a l’hora de la
identificació, la planificació i l’avaluació dels projectes.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta davant
el Ple de la Cambra la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar, directament o a través d’altres agents de
cooperació, polítiques que afavoreixin el codesenvolupament
a les zones d’origen de les comunitats d’immigrants procedents
del països del sud assentades a les Illes Balears, en el marc del
que disposa la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al
desenvolupament.

Palma, a 3 de març del 2006.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1322/06, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a actuacions de la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 8 de
març del 2006).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

La consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports,
des de la seva presa de possessió, ha estant tensant la societat
de les Illes Balears amb projectes sense cap ni peus, sense
importar-li ni les persones ni el territori, i ha suscitat les
reaccions populars contràries més nombroses des del
començament de l’autonomia.

A més a més la seva conducta en seu parlamentària ha estat
sempre provocativa i descortesa, arribant a l’extrem d’acusar
els oponents polítics d’incitar a la violència i de negar-se a
demanar excuses.

Per corregir aquesta línia d’actuació, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta la consellera d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports a respectar en la seva
activitat política les persones i el territori de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la consellera d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports a disculpar-se per les seves
afirmacions en seu parlamentària sobre la incitació a la
violència.

Palma, a 21 de febrer del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1486/06, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de març del 2006, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Medi Ambient, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre l'estratègia balear de
prevenció i gestió de residus perillosos.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la pregunta oral amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple RGE núm. 1095/06. 

Conformement amb l'article 158.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i amb els criteris per a la inclusió
de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple en
l'ordre del dia de les sessions plenàries ordinàries, adoptats per
la Mesa i la Junta de Portaveus en sessió de dia 10 de setembre
del 2003 (publicats en el BOPIB núm. 11, de 26 d'octubre del
2003), la pregunta de referència, presentada pel diputat Hble.
Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a projectes d'autovies a Eivissa
(publicada en el BOPIB núm. 123, de 24 de febrer del 2006),
no inclosa a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 21 de
febrer d'enguany, queda decaiguda.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de febrer del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

no de llei RGE núm. 1242/06. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de març del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1377/06,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i,  conformement
amb l'establert als articles 95 i 96 del Reglament de la Cambra
i a la resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acordà
que la proposició no de llei de referència, presentada pel grup
parlamentari esmentat, relativa a reconsideració de projectes
d'autovies a Eivissa (BOPIB núm. 123, de 24 de febrer
d'enguany), sigui tramitada pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei de creació del Consorci de transports de Mallorca, RGE
núm. 1019/06. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de març del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1452/06,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i,
conformement amb l'establert a l'article 93 del Reglament de la
Cambra, acordà d'ampliar el termini de presentació d'esmenes
al projecte de llei de referència, publicat al BOPIB núm. 123,

de 24 de febrer d'enguany, fins al proper dia 31 de març del
2006.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la

Proposició no de llei RGE núm. 4639/05. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de març del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1467/06,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acordà que la
proposició no de llei de referència, presentada pel grup
parlamentari esmentat, relativa a compliment d'horaris
comercials (BOPIB núm. 90, de 10 de juny del 2005), es
tramiti davant la Comissió d'Economia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Proposta al Ple de la Cambra de tramitació directa i en

lectura única del Projecte de llei de creació del ColAlegi
Oficial de terapeutes ocupacionals de les Illes Balears, RGE
núm. 10031/05. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, formalment
constituïda a la sessió de dia 8 de març del 2006 de la Junta de
Portaveus i oïda aquesta, acordà, conformement amb l'article
140 del Reglament de la Cambra, de proposar al ple que el
projecte de llei de referència, publicat al BOPIB núm. 117, de
16 de gener d'enguany, sigui tramitat pel procediment de
tramitació directa i en lectura única

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 123.

- Pàgines 4882 i 4883.
Totes les referències al Ple del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 1 de febrer del 2006, s'han d'entendre fetes al
Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de
febrer del 2006.

- Pàgines 4880 i 4918. Respostes del Govern a Preguntes,
apartat AE).
On diu: RGE núm. 7798/05, ...
Ha de dir: RGE núm. 7741/05, ...
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